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

© GAMMA
    Lakenblekerstraat 49A | (0297) 32 67 51 | gamma.nl

GAMMA 
Aalsmeer

elke zondag

open
12.00 tot 17.00 uur

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP: Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

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

Inbraak-
beveiliging?

Oosteinderweg 222
1432 BA Aalsmeer
Tel. 0297 - 329093

info@ autobedrijfbaarse.nl
www.autobedrijfbaarse.nl

AUTOBEDRIJF J.C.BAARSE
BOVAG OCCASION DEALER

Voor al uw:
 Onderhoud
 Schade-taxatie & reparatie
 APK keuring
 Autoverhuur/Lease

Keuze uit ± 50 geselecteerde 
BOVAG occasions

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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Zeg het voort, zeg het voort...
Ondernemers in het Centrum 
willen meer nieuwe collega’s
Aalsmeer - De opkomst was per-
fect, een volle zaal met ondernemers 
die het Centrum heel graag nieuw 
en extra leven willen inblazen. Af-
gelopen donderdag 12 maart hield 
Ondernemersfonds Meer Aalsmeer 
een bijeenkomst en op de agen-
da stond onder andere de nieuwe 
centrumvisie en het bestrijden van 
leegstand. “Aalsmeer levend hou-
den. En levendiger maken”, zei voor-
zitter Ed Kriek en allen waren het 
hiermee eens. De schouders er on-
der. Niks geen somberheid, aanpak-
ken en het liefst zo snel mogelijk. De 
voorstellen van de adviseurs Nico 
Moll en Wout Grift stuitten op ietwat 
verzet. De twee brachten de stelling 
om het Centrum te verkleinen door 
aan het Noordelijke deel (gedeelte 
Zijdstraat nabij de Dorpsstraat) een 
bredere bestemming aan de panden 
te geven, waardoor het mogelijk is 
om bijvoorbeeld een kantoor in dit 
deel van de winkelstraat te openen. 
Ook het versoepelen van regels voor 
het starten van horeca kan leeg-
stand tegengaan. Het geven van 
een ruimere bestemming aan pan-
den in een winkelstraat is op dit mo-
ment landelijk actueel. Enkele gro-
te steden gaan dit onderzoeken om 
de leegstand aan te pakken. Moll 
en Grift zien het Raadhuisplein met 
de Action, straks ook de Lidl, en het 
zuidelijke deel van de Zijdstraat als 
het nieuwe winkelen in het Dorp. 
Hun mening werd overigens niet 
door iedereen gedeeld. De helft van 
de Zijdstraat afbreken? Daar komt 

niets van in, zo liet onder andere Jan 
Sparnaaij van het bestuur weten. De 
ondernemers willen juist meer reu-
ring, ‘jonge honden’ de kans geven 
om zich te vestigen in het Centrum. 

Hoge huurprijzen
De hoge huurprijzen van de leeg-
staande panden lijken dit tegen te 
houden. Een doorn in het oog van 
het merendeel van de aanwezigen. 
Dé reden dat er in de Zijdstraat 
leegstand is, zo denkt het gros. 
Kracht van het Centrum is de ‘eigen’ 
ondernemers. Natuurlijk ook de be-
kende ketens, maar aangevuld met 
ondernemers die voor zichzelf wer-
ken, die persoonlijkheid en service 
hoog in het vaandel hebben. Een 
sterk item waardoor Aalsmeer zich 
onderscheidt van grote centra rond-
om en gratis parkeren is een groot 
profi teerpunt. 
Er is voor het centrum een nieuw 
bestemmingsplan in de maak. Eind 
van dit jaar hoopt de gemeente deze 
vast te kunnen stellen. Tegelijk ver-
schijnt dan ook een inrichtingsplan. 
Hier willen de ondernemers liever 
niet op wachten. Ze willen het liefst 
dat morgen al aangevangen wordt 
met het up-graden van het eigenlijk 
gedateerde Centrum. De gemeente 
zal aan deze wens niet zo snel ge-
hoor kunnen geven. 

Kunstzinnige zaterdag
Gelukkig weerhoudt dit de onder-
nemers niet om zelf sfeer te gaan 
maken. Er komen vlaggen en ba-

nieren en er staan tal van activitei-
ten op het programma. Bekende zijn 
de geraniummarkt met braderie op 
de zaterdag voor moederdag en de 
corsobraderie in september. Nieuw: 
Vroege koopjes met ‘iets geks’ op 
luilakmorgen, 5 mei viering met ou-
de legervoertuigen, muziek en kin-
dervermaak op het Praamplein, een 
kunstzinnige zaterdag op 31 mei en 
toch weer een kerstmarkt met mis-
schien wel enkele van die knus-
se houten huisjes. Verder gaat ge-
brainstormd worden over koopzon-
dagen en iets extra’s daar bij. 
Wat de ondernemers graag zien als 
nieuwe collega’s? Ondernemers die 
daghoreca gaan verzorgen, een wit-
goedzaak beginnen, een sport-
zaak, een luxe groenteboer en, met 
het oog van het toenemende be-
zoek vanuit Amsterdam, een sou-
venirwinkel. De prioriteit, zo bleek 
uiteindelijk: Ondernemers van bui-
tenaf zoeken, ‘jonge honden’ kan-
sen bieden om winkels te openen. 
De ondernemers in het Centrum 
zijn in deze zelfs bereid om zelf te 
gaan lobbyen. Door één telefoontje 
is het tot slot ook gelukt om de vis-
boer in het Dorp te krijgen... Zeg het 
voort, zeg het voort: Aalsmeer Cen-
trum wil meer en nieuwe collega’s! 
Aanstaande zaterdag 21 maart een 
(zakelijk) bezoek brengen aan het 
Centrum is een aanrader. Het is de 
eerste lentedag en daar hoort een 
bloemrijke traktatie bij, vinden de 
ondernemers.
Door Jacqueline Kristelijn

De nieuwbouw in de Zijdstraat, hoek van de Dorpsstraat. Straks ook bestemming kantoren voor deze winkels?

Stalen zenuwen op vrijdag de 13e
SPIE: Commercials thema 
dertigste pramenrace
Aalsmeer - Dat een evenement or-
ganiseren op vrijdag de dertiende 
om stalen zenuwen vraagt, bleek 
afgelopen vrijdag tijdens de feest-
avond van SPIE met bekendma-
king van de thema’s van de junior-
race en de pramenrace. Alles was 
om acht uur ‘s avonds klaar om er 
een gezellig feest van te maken. 
Toen rond negenen het merendeel 
van de pramenracers binnen was, 
sloegen de stoppen door. Letter-
lijk, het werd zwart. Een stroomsto-
ring was de oorzaak en een ‘kleintje’ 
was het niet. In het centrum en aan 

het begin van de Oosteinderweg 
was niets aan de hand, echter ver-
der deze lintweg op werd het don-
ker en donkerder. Eerst alleen in de 
huizen de stroom er af en dus geen 
licht binnen, maar nog wel licht van 
de lantaarnpalen. Weer verder was 
het echt megadonker. Alles uit. In 
The Beach werkte de noodverlich-
ting gelukkig prima en met man en 
macht werd gestart om aggregaten 
op te starten en te regelen. 
Natuurlijk is direct gebeld naar de 
stroommaatschappij, ook burge-
meester Jobke Vonk-Vedder nam 

haar mobiel ter hand, maar het ant-
woord was niet hoopvol. “Het gaat 
zeker tot elf uur duren.” Misschien 
was de stroommaatschappij op de 
hoogte van het feest der feesten, 
want om tien uur sprong gelukkig 
het licht aan en konden de bestu-
ren de thema’s van de races bekend 
maken. 

Spelletjes en Loekie de Leeuw
Alle aanwezigen werd gevraagd op 
de tribune plaats te nemen in de 
veilinghal en vanaf de bankjes werd 
vol spanning afgewacht. Eerst werd 
bekendgemaakt wat het thema is 
van de juniorrace op zaterdag 13 ju-
ni. Er werden op het fi lmpje aller-
lei spelletjes getoond en uiteindelijk 
kwam ‘Speel je Game’ in beeld. De 
jeugdige pramenracers kunnen zich 
gaan uitleven rond het thema spel-
letjes. En spelletjes worden natuur-
lijk ook gedaan een week er voor, 
op zaterdag 6 juni, tijdens de sport-
middag in Feesterij de Bok. Hiermee 
wordt de startvolgorde bepaald. In-
schrijven is overigens vanaf heden 
mogelijk! De spanning steeg, wat is 
het thema van de ‘grote’ race? Het 
is de dertigste pramenrace, heeft 
dit jubileum met het thema te ma-
ken? De aanwezigen kregen aller-
lei reclames van vroeger te zien met 
tussendoor veelvuldig het bekende 
reclamefi guurtje, Loekie de Leeuw. 
Uiteindelijk kwam het Ster-logo in 
beeld en de letters in dit ‘blok’ wa-
ren vervangen voor SPIE. Rechts 
prijkte het thema ‘Commercials’. De 
pramenracers gaan de reclame in. 

Overigens betekent dit niet dat de 
praam of bok vol gehangen mag 
worden met reclameborden. Eén 
reclamebord, zoals opgenomen in 
het reglement, blijft het maximum. 
Het bestuur hoopt juist dat inge-
haakt wordt op leuke reclames van 
toen en nu. Komt Zeeuws meisje de 
Ringvaart en de Westeinder ‘onvei-
lig’ maken? Moet Apeldoorn gebeld 
worden? En hoe zat het ook alweer 
met de Melkunie koeien? 
Het wordt vast weer een geweldige 
pramenrace. In ieder geval werden 
door diverse teams de eerste ideeën 
al gelanceerd. Onderling uiteraard, 
want tot op de dag van ’tocht der 
tochten’ wordt de outfi t en aankle-
ding rond het thema door alle teams 
strikt geheim gehouden. 

Schoonmaakdag zaterdag
Overigens was ‘Commercials’ niet 
het eerst gekozen thema, zo ver-
klapte voorzitter Erna van den Heu-
vel. “We hebben eerst twee andere 
thema’s gehad. “Nog nooit voorge-
komen, want meestal zijn we er heel 
snel uit. Het is uiteindelijk ‘Commer-
cials’ geworden en we zijn in deze 

unaniem, hoor!” De dertigste pra-
menrace wordt gevaren op zater-
dag 12 september. Over de rou-
te, het start- en fi nishpunt gaat het 
bestuur van SPIE nog vergaderen, 
evenals over de opdrachten. Van 
de vergadertafel wordt aanstaande 
zaterdag 21 maart wel opgestapt, 
want het bestuur gaat het water op 
voor de jaarlijkse schoonmaakdag 
op de Westeinderplassen en in de 
Oosteinderpoel. Dit gebeurt alweer 
voor de zeventiende keer en tijdens 
de feestavond deed SPIE een op-
roep aan pramenracers om ook de 
handen uit de mouwen te komen 
steken. Er zijn meer vrijwilligers no-
dig, evenals pramen en bokken. 
“Kom allemaal. Het is altijd een leu-
ke dag en je doet iets goeds”, pro-
mootte Joost de Vries. Verzamelen 
om acht uur in de ochtend bij Wa-
tersport Vereniging Aalsmeer aan 
de Uiterweg. 

En na deze mededeling was het of-
fi ciële gedeelte ten einde. Het feest 
kon beginnen en met achter de 
draaitafels Kees Markman bleef het 
nog heel lang gezellig in The Beach. 

Aalsmeer - Geen hennepplantages 
opgerold, geen vechtende menigte 
uit elkaar hoeven halen, geen au-
to’s te water, de hulpdiensten had-
den best een ‘rustig’ weekje. Uiter-
aard heeft de politie weer van alles 
meegemaakt en helaas diefstallen 
moeten noteren. Opmerkelijk was 
de melding van de beveiliging op de 
veiling. In de struiken langs de Leg-
meerdijk is op maandag 16 maart 

Resten haas in tent gevonden
rond één uur in de middag een tent 
ontdekt. Rond de tent lag allemaal 
rommel en troep en in de tent wer-
den resten van een haas gevonden. 
Het lijkt er op dat het dier in de tent 
geslacht is. De gemeente is gealar-
meerd en de tent is inclusief alle 
rotzooi weggehaald en vernietigd. 
Wie de tent gebruikt heeft, is onbe-
kend.  Deze ‘nieuwe’ inwoner had 
inmiddels het hazenpad gekozen...
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-
3453429, www.olga-amstelland.nl

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN
COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Hartstichting zoekt nog 
collectanten in Kudelstaart

Lenteconcert Song of Joy

Aalsmeer - Van 5 tot en met 11 
april vindt de jaarlijkse collecteweek 
van de Hartstichting plaats, de Hart-
week. Om deze week tot een suc-
ces te maken, is de Hartstichting op 
zoek naar 2.000 extra collectanten. 
Collecteren kost vrijwilligers gemid-
deld maar 2 uur. Tijdens de Hart-
week vraagt de Hartstichting het 
publiek om donaties in de strijd te-
gen hart- en vaatziekten. 

Met deze donaties zet de Hartstich-
ting zich actief in voor de bestrij-
ding van hart- en vaatziekten. Hart- 
en vaatziekten kunnen opeens toe-
slaan, zonder duidelijke waarschu-
wing vooraf. Zo krijgen jaarlijks on-
geveer 15.000 Nederlanders een 
hartstilstand buiten het ziekenhuis. 
De meeste mensen overleven dit 
niet. Meer onderzoek is nodig om 
hart- en vaatziekten te ontdekken 
vóórdat ze toeslaan. Joyce kreeg 
op haar 26e plotseling een hartin-
farct. Het heeft haar hart zwaar be-
schadigd. “In een klap was mijn le-
ven veranderd. Mijn hart werkt nu 
nog maar voor 30%. Ik kan niet meer 

werken en heb hulp nodig bij dage-
lijkse dingen. Dat is moeilijk te ac-
cepteren.” Er zijn nu 1 miljoen hart- 
en vaatpatiënten in Nederland. Aan 
hart- en vaatziekten overlijden per 
dag ruim 100 mensen. Dagelijks 
komen 1000 mensen met hart- en 
vaatziekten in het ziekenhuis te-
recht. De preventie, behandeling en 
genezing van de ziekte is de belang-
rijke missie van de Hartstichting. De 
stichting strijdt tegen hart- en vaat-
ziekten door onder andere voorlich-
ting te geven over een gezonde leef-
stijl en door innovatieve verbeterin-
gen in de zorg te bewerkstelligen.

Aanmelden
Collectanten kunnen zich aanmel-
den via de plaatselijke contact-
persoon Ans van Berkel, e-mail 
fvb@caiway.nl of telefonisch via 
0297327207 of 0649914731. Er zijn 
collectanten nodig in Aalsmeer, 
maar met name is extra hulp nodig 
voor de collecte in Kudelstaart. Op-
geven kan ook via www.hartstich-
ting.nl/wordcollectant of bel met 
070-3155695.

Kudelstaart - Interkerkelijk koor 
Song of Joy uit Kudelstaart onder 
leiding van Hilbert Kamphuis en 
kerkkoor 2-Gether uit Oude Wete-
ring met dirigent Jaap van Muijden 
organiseren op zaterdag 25 april 
een gezamenlijk lenteconcert. 

De muzikale begeleiding op orgel 
en/of piano is in handen van Jaap 
van Muijden. Aan dit concert wer-
ken tevens Wilko Roodenburg op 
slagwerk en Marloes Buikema en 
Kirsten van Muijden op dwarsfluit 

mee. Het programma bevat klassie-
ke liederen waaronder het Halleluja 
van Händel, maar ook moderne lie-
deren, zoals You raise me up en Osé 
sjalom bimromav, een Hebreeuws 
volksliedje. Tevens zullen de koren 
gezamenlijk de liederen Look at the 
world en God is liefde ten gehore 
brengen. Het belooft een mooie mu-
zikale avond te worden in de Dorps-
kerk van Leimuiden. Aanvang 20.00 
uur. De entree is vrij. Er wordt een 
collecte gehouden ter dekking van 
de onkosten.

OVAK: 
Twee rondvaarten

Aalsmeer - De Doorvaart van 
maart was nog ‘nat’ of de eerste in-
schrijfformulieren voor de rondvaart 
door ‘Het Groene Hart’ kwamen al 
binnen. Binnen 5 dagen schoot de 
teller door het maximale aantal van 
150 deelnemers heen. Dit betekent 
dat OVAK nu een tweede dag or-
ganiseert. Er wordt nu gevaren op 
dinsdag 5 en woensdag 6 mei. In-
schrijven voor de tocht van 5 mei is 
nog mogelijk. U kunt voor informa-
tie ook bellen met: Wim Veelenturf 
via 0297-329359. Deelname uitslui-
tend voor leden OVAK. 

Gezocht: Voorzitter van 
de Wmo-raad Aalsmeer
Aalsmeer - In juni moet de huidi-
ge voorzitter van de Wmo-raad Joop 
Vuijk volgens de statuten aftreden 
als onafhankelijk voorzitter. Heel 
spijtig! Dat betekent dat het dage-
lijks bestuur drastisch op zoek moet 
naar een nieuwe voorzitter. Nu gaat 
het bestuur niet direct de loftrompet 
steken over Joop, want dat komt te 
zijner tijd beslist wel aan de orde. Be-
langrijk is dat er op korte termijn een 
kandidaat gevonden wordt die de 
komende maanden vast warm gaat 
lopen langs de zijlijn om vervolgens 
het stokje van voorzitter over te ne-
men. Van de nieuwe voorzitter wordt 
verwacht dat hij of zij de activiteiten 

voor de Wmo-raad met hetzelfde en-
thousiasme en inzet zal voortzetten. 
Bovendien wordt ook verwacht dat 
hij of zij directe leiding gaat geven 
aan het proces om de Wmo-raad om 
te vormen tot een brede Participatie-
raad. Geïnteresseerd? Elders in de-
ze krant staat de advertentie waarin 
precies vermeld staat op welke wij-
ze de procedure plaatsvindt. Vindt u 
de taak van voorzitter nog niet di-
rect bij u passen, dan bestaat na-
tuurlijk altijd nog de mogelijkheid 
om op grond van ervaring en des-
kundigheid als lid van de Wmo-raad 
benoemd te worden. Voelt u zich ge-
roepen? Reageer!

Oost-Inn: 
Lunch en creatief

Aalsmeer - Woensdag 25 maart 
van 9.30 tot 11.30 uur is er gele-
genheid voor inloop en ontmoe-
ting. Ook kunnen bezoekers de-
ze ochtend meedoen met het quil-
ten of ander handwerk. ’s Mid-
dags is er van 12.00 tot 13.00 uur 
de Paaslunch. En ’s avonds is er 
van 19.30 tot 21.30 uur de creatie-
ve avond. Het maken van een pen-

Naar Pasen 
in Oosterkerk

Aalsmeer - In de Oosterkerk wordt op 
een aantal woensdagavonden vooraf-
gaand aan Pasen stilgestaan bij de lij-
densweg van Jezus. Elke samenkomst 
begint om 19.15 uur en duurt tot cir-
ca 19.45 uur. Op woensdagavond 25 
maart is het onderwerp: ‘Jezus be-
graven’. De samenkomst wordt geleid 
door Marjo van Leeuwen. Adres Oos-
terkerk: Oosteinderweg 269. Iedereen 
is van harte welkom!

Scholen rennen 
voor hun leven

Aalsmeer - De werkgroep Tinka-
helpt heeft weer een actie. Op 18 
april wordt op het terrein van de At-
letiekvereniging in de Sportlaan een 
grote sponsorloop gehouden. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. 
Kinderen van de basisscholen De 
Hoeksteen en De Wegwijzer, maar 
ook vrienden van Tinka, zullen met 
elkaar ‘rennen voor hun leven’. Tin-
ka woont en werkt nu zo’n twee jaar 
in Thailand en zet zich daar voor de 
volle 100% vrijwillig in tegen men-
senhandel. Kinderen die dagelijks 
misbruikt en misleid worden, daar 
maakt Tinka zich hart voor. Tijdens 
de sponsorloop krijgen kinderen en 
volwassenen een half uur de tijd om 
zoveel mogelijk rondjes te rennen. 
Het geld wat hiermee opgehaald 
wordt, gaat direct naar het werk van 
Tinka en haar man. Tinka zal ove-
rigens zelf aanwezig zijn. Kijk voor 
meer informatie over deze actie op 
www.tinkahelpt.com. 

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Vrijdag 17u. in Kloosterhof woord-
communieviering met N. Kuiper. 
Zondag in Karmelkerk om 10.30u 
eucharistieviering met L. Seeboldt 
m.m.v. klein koor. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. H. Toren-
beek uit Emmeloord.

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

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. Om 
de 2 weken. Op 31 maart met Peter 
Slagter. Thema: De brief van Paulus 
aan de Efeziërs.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Op 23 maart met evang. Frank 
Ouweneel

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag dienst om 10u. met dhr. 
John Boekhout. Tevens crèche en 
peuterdienst. Op donderdag 26 
maart Leerhuis in Open Hofkerk, in-
gang Sportlaan 86 vanaf 20u.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag dienst om 10u. Spreker 
Joost Vervark. Babyoppas, kinder- 
en tienerwerk aanwezig.

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

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst. met ds. 
W.H.B. ten Voorde uit Almere. Orga-
nist: H. van Noord. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag dienst om 10u. met ds. 
B. Kramer uit Heiloo. Organist: Joh. 
van der Zwaard. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Willem Ouweneel. Ba-
byoppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag dienst om 
10u. ds. P. Busstra uit Apeldoorn en 
16.30u. dienst met ds. J. Mudde uit 
Haarlem.

Zondag 22 
maart

Kloosterhof als wijkcentrum
Aalsmeer - Er zijn ook positieve ver-
anderingen in de zorg, zo bewijst ‘t 
Kloosterhof. Wat steeds belangrijker 
wordt voor de ouderen in de buurt, 
en wat ’t Kloosterhof ook graag wil, is 
te gaan functioneren als wijkcentrum. 
Nu de mensen langer thuis moeten 
blijven, is de kans op vereenzaming 
groter geworden. Dit ziet de wijkzorg 
van ’t Kloosterhof als geen ander. 
Ook hebben mensen behoefte om el-
kaar te ontmoeten en de gezelligheid 
met elkaar te beleven. Een aantal ja-
ren geleden was het nog zo dat er ge-
woon ingeschreven kon worden voor 
opname in een bejaardentehuis als je 
rond de leeftijd van 65 jaar was. Daar 
gingen de mensen naar toe, niet al-
leen voor zorg maar ook voor een 
stukje vermaak en gezelligheid. Te-
genwoordig moet je afhankelijk zijn 
van intensieve zorg voordat je een 
verpleeghuis in mag. Bejaardenhui-
zen zijn verleden tijd. Verpleeghuizen 
zijn de tegenwoordige tijd. De vraag 
van het `t Kloosterhof is: “Hoe kun-
nen wij de mensen gaan bereiken 
om duidelijk te maken wat wij kun-
nen betekenen voor de mensen in de 
wijk, wat kan ‘t Kloosterhof de men-
sen in Aalsmeer bieden als wijkcen-
trum en steunpunt?” Daarom is be-
gonnen met het organiseren van the-
ma-maaltijden. Thema tijdens de eer-
ste bijeenkomst afgelopen donderdag 
12 maart was ‘Lentekriebels’. Het was 
het juiste thema in een prachtige zon-
nige week. Het restaurant zat over-
vol, ontzettend leuk om elkaar ont-
moeten. De tafels waren in gezellige, 
vrolijke lentekleuren gedekt. Het vier-

gangenmenu was een vier- sterren 
restaurant waardig. Sommige gas-
ten kwamen met vrienden, maar ook 
velen kwamen alleen. Deze mochten 
aanschuiven bij mensen die al met el-
kaar kwamen, of ze schoven bij elkaar 
aan een tafel. Andere mensen uit je 
eigen omgeving leren kennen. Er zijn 
nieuwe vriendschappen gesloten, af-
spraken gemaakt om elkaar eens 
thuis te bezoeken. Het was een waar-
devolle ontmoeting voor de mensen. 
Er waren vele vragen, vragen over de 
‘nieuwe’ tegenwoordige zorg. Tijdens 
de gangen door werd er gelegenheid 
gegeven om vragen te stellen. Ingrid 
Vonk (hoofd Zorg en Welzijn) heeft 
verteld wat ‘t Kloosterhof kan beteke-
nen voor de mensen in de wijk, wat 
ze de mensen kan bieden aan wijk-
zorg en andere faciliteiten (onder an-
dere alarmering, maaltijdvoorziening, 
ect.). De volgende thema-maaltijd zal 
zijn in juni, een zomergerichte maal-
tijd. Hou de website (www.zorgcen-
tra-meerlanden.nl) in de gaten , zo-
dat u zich op tijd kan opgeven voor 
een gezellig avondje uit, maar vooral 
om nieuwe mensen te ontmoeten tij-
dens een heerlijke maaltijd. Donder-
dag 19 maart vertellen Ingrid Vonk en 
Ruth van Dam iets op de radio over 
de week van zorg en welzijn, over 
de veranderingen in de zorg, waar-
onder ‘t Kloosterhof als wijkcentrum, 
bij radio Aalsmeer van 20.00 tot 20.30 
uur. Heeft u vragen over de moge-
lijkheden die Kloosterhof u kan bie-
den? Bel hiervoor het servicecentrum: 
085-2736399 of ‘t Kloosterhof: 0297-
326970.

tekening staat op het programma. 
Iedereen is bij al deze activiteiten 
welkom in de Oost-Inn in de Mika-
do aan de Catharina-Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-345413 of kijk op de website  
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Mogelijk voortzetting op kleinere schaal

Regenboog Zeilevenement 
gaat dit jaar niet door!
Aalsmeer - Na de organisatie van 
vier geweldige en succesvolle eve-
nementen waarbij de Hollandse- en 
Utrechtse Plassen op een zeer bij-
zondere wijze in de belangstelling 
hebben gestaan bij een groot publiek 
heeft de organisatie van het Nationaal 
Regenboog Evenement (NRE), beslo-
ten dat het NRE in 2015 niet zal wor-
den georganiseerd. Het Hollands- en 
Utrechts Plassenberaad (HUB) geeft 
aan erg enthousiast te zijn met de re-
sultaten, dat de doelstellingen bereikt 
zijn en wil graag bestuderen hoe een 
dergelijk evenement in de toekomst 
vanuit de combinatievisie: overheid, 
bedrijfsleven en verenigingsleven op-
gezet kan worden. Vier jaar lang werd 
er gestreden om de zilveren Regen-
boog op vijf Hollandse en Utrechtse 
plassen met oer-hollandse wedstrijd-
boten: De Regenboog. Elk schip komt 
uit voor een dorp, gemeente, provin-
cie, instelling of bedrijfsleven en er 
werd één week lang, elke dag op een 
andere plas of meer met het mes op 
het dek gestreden. De klassenorgani-
satie van de Regenboog, de Regen-
boogclub, nam samen met vijf en-
thousiaste Watersportverenigingen, 
een wedstrijdleider, jury en vele an-
deren de organisatie van het wed-
strijdzeilen voor haar rekening. Zij 
waren hier op een fijne manier met 
elkaar aan het werk met één geza-
menlijk doel. Overdragen van hun ei-
gen unieke ervaring met het gebied 
en haar mogelijkheden aan anderen-
Op en rondom de plassen en de Re-
genboogwedstrijden werd er daar-
naast van alles georganiseerd voor 
jong en oud om hen kennis te laten 
maken met de recreatie- en sportmo-
gelijkheden die de plassen en meren 
te bieden hebben. Trouwe sponsoren 
ondersteunden in de afgelopen ja-
ren het NRE waarbij eenieder op ei-
gen unieke wijze bij heeft gedragen 

aan het succes van deze Plassenpro-
motie. Rabobank was vanaf het be-
gin af aan letterlijk en figuurlijk pro-
motor van het NRE. BMW Amster-
dam stelde al haar nieuwe duurza-
me groene ontwikkeling op autoge-
bied ter beschikking van de organi-
satie en sleepte de meest innovatie-
ve auto’s mee naar de plassen. Heel 
bijzonder was ook de bijdrage van 
Feadship, die lokale jeugd onder be-
geleiding van scheepstimmerman-
nen bootjes liet bouwen om later op 
de dag wedstrijdjes mee te varen om 
zo kennis te laten maken met de ba-
sis van timmermanswerk en tech-
niek. Jan Spelt van Spelt bedrijven uit 
Nieuwveen is de afgelopen vier jaar 
elke dag erbij geweest en genoot van 
zijn bijdrage aan het op de kaart zet-
ten van de waterrecreatiemogelijkhe-
den in de nabije omgeving van zijn 
bedrijven die continu bezig zijn met 
duurzame technieken op het gebied 
van inzameling en recycling van af-
valstromen. De “Sail In” van Leider-
dorp naar de poort van Leiden toe, 
waar het evenement geopend werd 
door de Commissaris van de Ko-
ning, die ook aansluitend op dag 6 
de prijsuitreiking in Nieuwkoop deed, 
bleek een groot succes. Schooljeugd 
in Roelofarendsveen was net als de 
jeugd van Aalsmeer één hele dag 
op en rond het water bezig en kreeg 
op ongedwongen wijze te zien wat 
er voor leuke dingen te doen zijn op 
en rond het water. Feitelijk was dat 
ook een van de hoofddoelstellingen: 
“Mensen te laten zien wat een uniek 
gebied en geweldige recreatiemoge-
lijkheden om de hoek aanwezig zijn 
en dat je daar dus niet echt ver voor 
hoeft te reizen… Dit is de afgelopen 
vier jaar door het NRE bewezen. On-
derzocht wordt of het evenement op 
een iets kleinere schaal voortgezet 
kan worden.









ColleCtes

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

exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning (** met ter-
ras?) is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/012631), Westeinderpavil-

joen (ontvangen 26 februari 2015).

Drank- en HoreCawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/012631), Westeinderpaviljoen 
(ontvangen 26 februari 2015).

ter inzage

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bode-
misolatie bestaande bouw voor particulie-
ren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bij-
lagen) en het subsidieplafond voor deze Na-
dere regels.

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

t/m 10-04-15 Aalsmeerderweg 243A (vergunning en bij-
behorende stukken voor het oprichten en 
in werking hebben van een tuin- en onder-
houdsbedrijf met de opslag en verkoop van 
consumentenvuurwerk, de opslag van the-
atervuurwerk (PSE en flairs) en ontstekers 
voor vuurwerk. (Z-2014/048081)

t/m 23-04-15 het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Par-
tiële herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de  bij-
behorende stukken

- Aalsmeerderweg 497 (Z-2014/071454), het oprichten 
van een overkapping (verzonden 12 maart 2015);

- Cactuslaan 3 (Z-2015/010295), het wijzigen van een 
bestemmingsplan t.b.v. koelopslag, herpakken en persen 
van citrusvruchten (verzonden 12 maart 2015);

- Koolwitjestraat 61 (Z-2015/004803), het oprichten van 
een aanbouw (verzonden 16 maart 2015);

- Linnaeuslaan 4 (Z-2015/001570), het aanleggen van een 
in- en uitrit (verzonden 12 maart 2015);

- Stommeerweg 72 (Z/0215/002328), het vergroten van 
een schuur (verzonden 12 maart 2015).

weigering omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Aalsmeerderdijk t.o 513 (Z-2015/005892), het plaatsen 

van 3 palen met zeildoek overkapping (verzonden 16 
maart 2015)

- Herenweg 42 ws (Z-2014/067982), het bouwen van een 
schuur (verzonden 16 maart 2015).

verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Oosteinderweg 243 (Z-2015/000909), het plaatsen van 

een overkapping (ontvangen 6 januari 2015);

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Oosteinderweg 287 achter (Z-2014/064009), het graven 

en dempen van water, het verbreden van het toegangs-
pad en aanleggen van steigers;

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Hoofdweg 148 kwekerij (Z-2015/014828), het verijderen 

van asbsthoudende materialen en gasinstallatie (verzon-
den 12-03-2015);

- Hoofdweg 162 kwekerij (Z-2015/014678), het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen, (verzonden 12 maart 
2015);

- Machineweg 25 (Z-2015/013984),het slopen van een 
schuur rechts achter op het terrein (verzonden 12 maart 
2015);

- Oosteinderweg 515 ( Z-2015/014206), het slopen van 
aluminium kassen (verzonden 10 maart 2015);

- Zwarteweg 75 (Z-2015/014821), het slopen van een 
woonhuis (verzonden 12 maart 2015).

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

Commissie ruimtelijke kwaliteit 
(voorHeen welstanDsCommissie)

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

evenementen

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

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd;
- Kudelstaartseweg 239 (Z-2015/013642) , St. Dorpshuis 

Kudelstaart, Koningsdag 27 april 2015 (ontvangen 5 
maart 2015);

- Molenpad (hoek parkeerterrein Dio / Deen) (Z-
2015/014375), open straatkoffie op 16 mei 2015 (ont-
vangen 6 maart 2015);

- Wim Kandreef 2 (Z-2015/012138): camping VZOD van 22 
tot 26 mei 2015 (ontvangen 26 februari 2015);

officiële mededelingen
19 maart 2015

raaDsvergaDering DonDerDag 26 maart 2015

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad 
van Aalsmeer op donderdag 26 maart 2015, in de raadzaal 
van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst be-
gint om 20.00 uur. 

De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder 

Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt stilge-
staan bij het overlijden van oud-raadslid, 

de heer D.j. spaargaren
De heer Spaargaren heeft van 1982 tot 1994 voor de 
VVD zitting gehad in de gemeenteraad van Aalsmeer.

  raaD 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.10 R-1 1. Opening van de raadsvergadering door 
   de voorzitter, mevrouw J. Vonk-Vedder
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het resumé van de 
   oordeelsvormende en besluitvormende 
   raadsvergadering van 19 februari 2015
  4. Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen
20.15 R-2 Vervanging raadslid
20.25 R-3 Rapportage Quick Scan gemeentelijk 
  vastgoed gemeente Aalsmeer.
20.35 R-4 Vaststellen ‘Verordening werkzaamheden 
  kabels en leidingen 2015 gemeente 
  Aalsmeer’
20.45 R-5 Vervangend besluit ter reparatie van het 
  bestemmingsplan Schinkelpolder
20.55 R-6 Raadsvoorstel beschikbaarstelling 
  bouwvoorbereidingskrediet nieuwbouw 
  Hornmeerschool
21.05 R-7 Beschikbaar stellen krediet uitbreiding  
  klimaatinstallatie gebouw De Rietpluim
21.15 R-8 Tijdelijke extra raadsondersteuning
21.20  Vragenkwartier

  PAUZE / ONDERBREKING 
 
  sluiting 

wet algemene bepalingen omgevingsreCHt 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Dahliastraat 3 (Z-2015/014836), het tijdelijk verhuren 

van een woonhuis;
- Kudelstaartseweg 189 ( Z-2015/015145), het bouwen 

van een hobbykas;
- Legmeerdijk 269 (Z-2015/015399), het wijzigen van een 

bestemmingsplan t.b.v. hobby- + verkoopruimte in de op-
stallen;

- Stommeerweg 47 (Z-2015/015428), het veranderen van 
een woonhuis (monument);

- Uiterweg 45, ( Z-2015/015658), het bouwen van een tij-
delijke brug;

- Weteringstraat 15 ( Z-2015/015692), het bouwen van 
een schuur/berging en plaatsen erfafscheiding;

- Emmastraat 2 (Z-2015/015400), het wijzigen van het be-
stemmingsplan tbv.huisvesting arbeidsmigranten.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Achterweg 148 kwekerij ( Z-2015/014828), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen;
- Hoofdweg 162 kwekerij ( Z-2015/014678), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen;
- Stommeerweg 47 (Z-2015/015426), het slopen van in-

pandige muren in woonhuis (monument);
- Zwarteweg 75 ( Z-2015/014821), het slopen van een 

hoofdgebouw.

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

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

openingstijDen balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijDen balie bouwen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

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

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

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

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

serviCepunt beHeer en uitvoering 
provinCie noorD-HollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

proCeDure 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Fort Kudelstaart koopje 
voor de gemeente
Kudelstaart - Helaas is er ook na 
afgelopen donderdag nog geen 
duidelijkheid over het fort in Ku-
delstaart. De zaak sleept al een tijd. 
Wat wordt het lot van het Rijksmo-
nument gelegen vlakbij Vrouwen-
troost? Heel veel meer duidelijkheid 
kon wethouder Jop Kluis niet ge-
ven toen hij na de commissie Maat-
schappij en Bestuur het woord nam. 
De kosten voor de overname van 
het fort van het RVB – dat momen-
teel eigenaar is – zijn zo’n 270.000 
euro. Een koopje volgens de wet-
houder: “Wij kunnen het fort over-
nemen voor dit bedrag, omdat we 
als gemeente al veel geld aan on-
derhoud en verbeteringen erin heb-
ben gestoken. Op het fort in de con-
structie, zoals die nu is, maken we 

al winst. Waar we wel tegenaan lo-
pen zijn de enorme restauratiekos-
ten. Voor die kosten kunnen we vijf-
tig procent gesubsidieerd krijgen. 
Willen we een volledige restaura-
tie van het fort dan zullen de totale 
kosten uitkomen op zo’n 2 miljoen. 
We kunnen er echter ook voor kie-
zen om niet voor een volledige res-
tauratie te gaan, waardoor de kos-
ten een stuk lager komen te liggen.” 
De kans dat de gemeente over gaat 
tot de aanschaf van het fort lijkt met 
deze woorden steeds aannemelij-
ker te worden. Er werd al gespro-
ken over de functie die het fort moet 
gaan hebben, de kosten om de baai 
munitievrij te maken en of de ge-
meente zelf uitbater wordt van het 
fort. ‘Door Casper Jansen’ 

Schoeiing in Seringenpark
Aalsmeer - Een kraan in het midden 
van de vijver van het Seringenpark. 
De schoeiing wordt hiermee vervan-
gen. Het werk gaat gestaag door. De 
nieuwe schoeiing wordt uitgevoerd 
met vurenhout (onderwater)en hard-
hout met Fsc keurmerk boven de wa-
tergrens. De palen ter versterking van 
de schoeiing zijn ook van hardhout 
en 3.3 meter lang. Aan de binnenkant 
van de schoeiing is ook glasvlies-
doek gespannen, die de aarde op zijn 
plaats moet houden. De rondingen in 

de waterlijn worden met deze kraan 
in vorm gebogen waardoor de lijn 
in de waterloop mooi rond wordt en 
blijft. Een nieuwe fase in de renovatie 
van het Seringenpark krijgt vorm. aDe 
werkgroep ziet het park steeds meer 
in oude ere herstellen en is tevreden 
over de samenwerking en betrok-
kenheid met de gemeente Aalsmeer. 
“Met elkaar gaan we voor het herstel 
en de renovatie van dit gemeentelijke 
monument”, aldus de werkgroep Be-
houd Seringenpark en omgeving.
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Muziek/Show/Cabaret
Donderdag 19 maart:
* Generale repetitie Matthäus Passi-
on door KCOV Excelsior in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 vanaf 19.15u.
* Musical ‘Een avond met Dorus’ in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Vrijdag 20 maart:
* Party feesterij de Bok, Dreef, 22u.
Zaterdag 21 maart:
* Voorstelling Brandweerman Sam 
in Crown Theater, om 14 en 16u.
* Back in Time, dance classics party 
in The Beach, Oosteinderweg, 21u.
* Concert muziekvereniging Flora in 
burgerzaal, gemeentehuis v/a 20u.
* Brooklyn Nights in Crown Theater 
Aalsmeer met afterparty. Aanvang: 
21u. Ook op vrijdag 27 maart. 
* Classic party in feesterij de Bok, 
Dreef vanaf 22u.
* Cabaretvoorstelling Begijn Le Blue 
in Bacchus, Gerberastraat, 21u.
* Rockcoverband The Hudson Five 
in The Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 22u.
Zondag 22 maart:
* Presentatie Show- en Jachthoorn-
korps Kudelstaart in clubgebouw 
Bilderdammerweg vanaf 14u.
* Plaatjes draaien met Kees en Mar-
cel in The Beach, Oosteinderweg 
274a vanaf 15u.
* Optreden band Jenn B in The 
Shack in Oude Meer vanaf 16u.
Donderdag 26 maart:
* Meezingavond smartlappenkoor 
Denk aan de Buren in Bacchus, 
Gerberastraat van 20 tot 22u.
Zaterdag 28 maart:
* Theatertour ‘Do Uncovered’ in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Zondag 29 maart:
* Muziekprogramma van Joris Lin-
sen met Caramba in Crown Theater 
vanaf 15u. Nog enkele plaatsen. 

Films/Toneel
Vanaf vrijdag 20 maart:
* Actiefilm ‘Divergent Series: Insur-
gent’ in Crown Cinema, Van Cleeff-
kade. Dagelijks om 21u. Ook Fifty 
Shades of Grey, Paddington, Spon-
ge Bob: Spons op het droge, Big He-
ro 6 in grote zaal. Tevens gevarieerd 
filmaanbod in kleine zaal.
Zaterdag 21 maart:
* Toneel De Rijzenspelers ‘Momen-
ten van geluk’ in De Reede, Schouw-
straat vanaf 20.15u. Ook voorstellin-
gen op 27 en 28 maart.
26 tot en met 29 maart:
* Toneelgroep Tobo speelt ‘Vogels’ 
In Noorddamcentrum Bovenkerk. 
Donderdag t/m zondag om 20.15u.

Exposities
Vanaf 21 maart:
* Tentoonstelling met grafieken van 
Gea Karhof en keramiek van Bar-
barra Röling in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 9. Open iedere donder-
dag tot en met zondag 14 tot 17u. 
Opening zaterdag om 16u. 
Zaterdag 21 maart:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
21 en 22 maart:
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
op afspraak: 06-12922954.
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde. 
Tot eind maart:
* Expositie schilderclub Kudelstaart 
in zorgcentrum Aelsmeer, Molen-
pad. Open dagelijks 11-17u.
* Expositie met schilderijen en teke-
ningen van Hans Ravesloot bij Eve-
leens Makelaars, Punterstraat. 

Tot en met 2 april:
* Expositie in gemeentehuis, Raad-
huisplein. Te bezichtigen tijdens 
openingstijden. 
Tot en met 17 mei:
* Expositie bij galerie Sous-Terre met 
foto’s en beelden. Open iedere za-
terdag en zondag 13 tot 17u. 

Diversen
Donderdag 19 maart:
* Ouderensoos in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
* Lezing burgerlijke stand bij PCOB 
in zorgcentrum, Molenpad, 14.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 20 maart:
* Open Hof keuken in Baken, Sport-
laan. Thema: Pesach. Vanaf 18u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
20 en 21 maart:
* NL Doet, klussendag voor vrij-
willigers. Vrijdag hulp burgemees-
ter in Wereldwinkel en wethou-
ders bij zorginstellingen. Zaterdag 
schoonmaakactie SPIE op Westein-
der en Oosteindergebied. Verzame-
len om 8u. Bij Watersport Vereni-
ging Aalsmeer aan Uiterweg. Met 
medewerking van AB wethouders 
en fractie.
Zaterdag 21 maart:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
 * Internationale trampolinewed-
strijden Flower Cup in de Bloemhof, 
Hornweg. Kwalificaties 9.30 tot 18u. 
Finales starten om 19.30u.
Zondag 22 maart:
* Vogelbeurs in zaal De Baccara, 
Baccarastraat van 10 tot 13.30u.
Maandag 23 maart:
* Vissen- en plantenveiling bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Dinsdag 24 maart:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
Woensdag 25 maart:
* Inloop Oost-Inn van 9.30 tot 11.30u. 
Paaslunch 12 tot 13u. En creatieve 
avond van 19.30 tot 21.30u. In De 
Mikado, Catharina Amalialaan 66.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Paaskienen bij buurtvereniging 
Hornmeer in buurthuis Roerdom-
plaan 3 vanaf 20u.
Donderdag 26 maart:
* Bijeenkomst OVAK over veilig-
heid in huis in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan vanaf 14u.
* Sjoelcompetitie Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Zaterdag 28 maart:
* Boomplantdag stichting De Bo-
venlanden. Verzamelen 9u. op His-
torische Tuin, ingang Praamplein. 
* Kleding- en speelgoedbeurs in 
Bindingzaal, Doopsgezinde Ge-
meente in de Zijdstraat van 10.30 
tot 15u. Voor kinderhuis in Kinshasa.
* Laatste ruilmiddag sportplaatjes 
RKDES in kantine, Wim Kandreef, 
Kudelstaart van 11 tot 14u.
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan, 13-16u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 19 maart:
* Wijkoverleg Hornmeer in buurthuis 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 21 maart:
* Presentatie kookboek Jonathan 
Karpathios in Boekhuis, Zijdstraat 
12 vanaf 15.30u.
Dinsdag 24 maart:
* Kinderboeken info-avond in Boek-
huis, Zijdstraat vanaf 19.30u.
Woensdag 25 maart:
* PACT café over duurzaamheid in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 20.15u. 
Donderdag 26 maart:
* Raadsvergadering in raadzaal, ge-
meentehuis vanaf 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Ukelele 'Mahalo' 
(diverse prints)   

€ 29,95

Tablethouder
inclusief statief

€ 67,-

Uitgebreid assortiment
kabels en pluggen

Klassieke gitaar
‘Martinez’

(diverse kleuren)  € 85,-

Ukelele 'Mahalo' 
KOOPJE:

€ 29,95
TIP:

€ 67,-

Klassieke gitaar
AANBIEDING:

Gevarieerd aanbod (familie)films
‘Divergent Series: Insurgent’ 
en ‘Shaun’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Gisteren is in Crown Ci-
nema de film ‘Divergent Series: In-
surgent’ (3D) in première gegaan. In 
dit tweede deel van ‘Divergent In-
surgent’ krijgt Tris het steeds moei-
lijker, ze zoekt naar bondgenoten en 
antwoorden in de ruïnes van een fu-
turistisch Chicago. Tris en Four zijn 
voortvluchtig en worden achterna-
gezeten door Jeanine, de leider van 
de factie Eruditie. In een race tegen 
de klok moeten ze uitzoeken waar 
de familie van Tris zijn leven voor 
heeft gegeven en waarom de lei-
ders van Eruditie er alles aan doen 
om ze tegen te houden. Tris en Four 
worden met de ene na de andere 
onmogelijke uitdaging geconfron-
teerd. Langzaam maar zeker ontra-
felen zij de waarheid over hun verle-
den en uiteindelijk over de toekomst 
van hun wereld. De actiefilm duurt 
123 minuten en is vanaf Vrijdag 20 
maart dagelijks te zien in de bios-
coop aan de Van Cleeffkade 15 van-
af 21.00 uur. 

Dwaas avontuur
En, ga er volgende week vrijdag 27 
maart vanaf 13.00 uur maar eens 
heerlijk voor zitten en lach mee en 

om ‘Shaun het schaap’. Shaun is ‘s 
werelds bekendste schaap en weet 
televisiekijkers in al meer dan 170 
landen te vermaken. Shauns kat-
tenkwaad zorgt er dit keer voor dat 
de boer wordt weggevoerd van de 
boerderij. Shaun en Bitzer moeten 
samen met de kudde de grote stad 
trotseren om hem te redden. Het be-
gin van een groots en dwaas avon-
tuur voor het grote scherm. Ook te 
zien op zondag 29 maart vanaf 11.00 
uur in Crown Cinema. 
In de bioscoop in ‘eigen dorp’ kan 
deze week en dit weekend verder 
genoten worden van ‘Paddington’, 
‘Sponge Bob: Spons op het droge’, 
‘Big Hero 6’ en ‘Fifty Shades of Grey’. 
In de kleine zaal kan in het pluche 
plaatsgenomen worden voor ‘Sam-
ba’, ‘Frozen 2D’, ‘Aanmodderfakkel’, 
‘Jack bestelt een broertje’, ‘Dorsvloer 
vol Confetti’, ‘Dummie de Mum-
mie’, ‘Boyhood’ en ‘Mees Kees op 
de planken’. Kijk voor tijden en meer 
informatie op www.crowncinema.
nl. Kaarten reserveren kan via 0297-
753700, via info@crowncinema.nl 
en tickets zijn te koop in de bar van 
de bios waar ook drankjes en pop-
corn te koop zijn. 

Zaterdag concert in burgerzaal
Flora: Back tot the sixties’
Aalsmeer - Muziekvereniging Flo-
ra onder leiding van Dick-Jan Veer-
beek geeft aanstaande zaterdag 
21 maart haar jaarlijks donateurs-
concert in de burgerzaal van het 
gemeentehuis. Bezoekers kun-
nen deze avond luisteren naar mu-
ziek uit de jaren zestig. Het orkest, 
het jeugdorkest en de solisten Hel-
ga Buitelaar en Stem Vast nemen 
het publiek mee terug in de tijd met 

nummers als Brilliant Beatles, een 
Hair selectie en Proud Mary. De 
avond wordt gepresenteerd door 
Jaap van Leeuwen. Kaarten zijn ver-
krijgbaar aan de zaal en kosten 7,50 
euro. De zaal is open om 19.30 uur 
en het concert begint om 20.00 uur. 
Muziekvereniging Flora hoopt veel 
mensen te mogen begroeten op dit 
concert met gevarieerde muziek uit 
de jaren zestig. 

Dorus en brandweerman 
Sam in Crown Theater
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
19 maart, presenteert het Crown 
Theater ‘Een avond met Dorus‘, de 
musical over Tom Manders en zijn 
alter ego Dorus. Henk Poort kruipt in 
de huid van de beminnelijke Dorus 
in het theatertje dat hem voor altijd 
beroemd heeft gemaakt: Saint Ger-
main des Prés. ‘Een avond met Do-
rus’ wordt een nostalgische avond 
die herinneringen aan vervlogen tij-
den doet herleven. Aanvang is 20.00 
uur. En op zaterdag 21 maart komt 
Brandweerman Sam, bekend van 
de televisie, naar het Crown thea-
ter met de vlammende familievoor-
stelling ‘Piekepolder op Stelten’. Sa-
men met Commandant Staal, de al-
tijd ondeugende Norbert en vele an-
deren verzorgt de held van de buurt 
een muzikale show voor het hele 
gezin. Het normaal zo rustige dorp-
je Piekepolder is druk bezig met de 
voorbereidingen voor een groot fes-
tival. Maar plots gebeuren er vreem-
de dingen en binnen de kortste ke-

ren staat heel Piekepolder op stel-
ten. Zou brandweerman Sam het 
festival nog op tijd kunnen redden? 
Er worden twee voorstellingen ge-
geven, om 14.00 en om 16.00 uur. 

Zangeres Do en Caramba
Op zaterdagavond 28 maart gaan 
om 20.00 uur de ledspots aan in het 
theater aan de Van Cleeffkade voor 
de theatertour van zangeres Do. En 
de maand maart sluit het Crown 
Theater af op zondag 29 maart met 
het muziekprogramma Joris Lins-
sen en Caramba. Deze voorstelling 
is uitverkocht (nog wel enkele plaat-
sen aan de bar), maar voor alle an-
dere programma’s kunnen kaar-
ten gereserveerd worden via 0900-
1353, info@crowntheateraalsmeer.
nl of koop tickets bij het Boekhuis 
in de Zijdstraat, Espago in de Op-
helialaan of Primera op het Polder-
meesterplein. Kijk voor het comple-
te programma op www.crownthea-
teraalsmeer.nl. 

Ook Tropical Night en Goud van Oud

Bandjesavond gaat door!
Aalsmeer - Het hing er om, gaat de 
bandjesavond dit jaar wel door? Er 
is tot slot een horeca-gelegenheid 
afgevallen en wat vinden de nieu-
we eigenaren van café de Praam 
van deze al jarenlange traditie? Gis-
teren, donderdag 12 maart, heeft de 
horeca in het Centrum vergadert 
en er is positief nieuws te melden. 
De bandjesavond gaat door. Zater-
dag 27 juni kan in de agenda’s ge-
noteerd worden. En reken op veel 
gezelligheid en een gevarieerd sca-
la aan optredens, want het ligt in de 
bedoeling om de bezoekers te trak-
teren op acts op liefst zes podia in 
het Dorp. Niet alleen de bandjes-
avond gaat reuring brengen in de 
zomer. Ook de Tropical Night gaat 
door, evenals Goud van Oud op de 
activiteitenkalender is gezet. Res-

pectievelijk vinden deze op de laat-
ste zaterdag van juli en de laatste 
zaterdag van augustus plaats. 

5 Mei viering
Verder gaat de horeca in het Cen-
trum nog een nieuw evenement 
organiseren. Aan bevrijdings-
dag gaat een feestelijk tintje gege-
ven worden. Op deze dag presen-
teert Aalsmeer haar eigen 5 mei vie-
ring. Op het Praamplein gaan aller-
lei activiteiten plaatsvinden. Zo ko-
men zo’n zeventig oude legervoer-
tuigen naar Aalsmeer, kunnen kin-
deren zich vermaken op springkus-
sens en speeltoestellen en natuur-
lijk komt er muziek. Hiervoor staat dj 
Kees Markman garant. Een avond-
programma is er vooralsnog niet, 
maar wat niet is, kan nog komen. 

Zondagmiddag in The Beach
Plaatjesdraaien en bingo 
met Kees en Marcel
Aalsmeer - Aanstaande zondag 22 
maart gaan er vanaf 15.00 uur weer 
plaatjes gedraaid worden, ditmaal in 
het restaurant van The Beach. Ook 
deze locatie wordt ouderwets ge-
zellig aangekleed. Al weken vliegen 
de berichten op Facebook over een 
weer met betrekking tot dit feest-
je. Dit heeft natuurlijk te maken met 
de AVM ofwel de Aalsmeerse Vinyl 
Maffia. Afgelopen vrijdag hadden 
de heren van de AVM al een klein 
succes door de complete Beach af 
te sluiten van stroom. De heren wa-
ren waarschijnlijk in de veronder-
stelling dat er plaatjes tijdens de 
Spie-avond gedraaid zouden wor-
den... De platen gaan gedraaid wor-
den door Kees (Markman) en Mar-
cel en de twee vertellen dat ze zon-
dag weer bakken vol met platen 
mee zullen nemen. Maar, ook bingo 
kaarten zijn enorm belangrijk. Alle 
bezoekers krijgen bij binnenkomst 
een originele bingokaart. Want, let 
op: Ook hiervan zijn valse in omloop 
van de AVM ( Aalsmeerse Valsebin-
gokaarten Maffia). Met de bingo 

zijn geweldige en gevarieerde prij-
zen te winnen. Zo worden verplich-
te cursussen weggegeven. Dit vari-
eert van een slipcursus voor dames 
op Zandvoort tot een cursus blauwe 
nagel halen voor heren in Amstel-
veen! En nog veel meer.
Heb je nog platen waar je vanaf 
wilt? Neem ze mee, Kees en Marcel 
zijn namelijk nog lang niet klaar met 
dit plaatjes draaien gedoe.
Vanaf 17.30 uur presenteert The 
Beach Vinylburgers. “Geweldig om 
te zien hoe stil deze kunnen liggen 
op een bord”, aldus Kees grappend.
De heren van MZ (Makkelijk Zat) 
beveiliging uit Mijdrecht zullen er-
voor zorgen dat de AVM deze mid-
dag geen plaat tussen de deur 
krijgt. Iedereen kan dus zondagmid-
dag met een gerust hart binnen lo-
pen, komen snuffelen in de platen-
bakken en verzoekjes indienen. Oh, 
en dansen mag ook! De toegang is 
gratis. Adres is Oosteinderweg 247a. 
Meer informatie over dit evenement 
is te vinden op de site www.plaat-
jesdraaieninaalsmeer.nl.

Dit weekend in The Shack: 
The Hudson Five en Jenn.B
Oude Meer - Dit wordt weer zo’n 
uitzonderlijk goed muzikaal week-
end in The Shack. Op zaterdag 
en zondag maar liefst twee top-
bands op het muziekpodium in Ou-
de Meer. The Hudson Five op zater-
dag 21 maart. Een paar jaar geleden 
stond deze band al in de Heineken 
Music Hall, en nu dus in de intieme 
sfeer van The Shack. Deze superga-
ve coverband is opgericht midden 
jaren negentig en hier voert vanaf 
het eerste begin één ding de boven-
toon: Rock! De band werd opgericht 
door onder andere gitaristen Ron 
Tetteroo en Richard Evers. Van 2004 
tot 2014 hadden de Hudson gezel-
schap van Chris Zegers op zang. Na 
10 mooie jaren rondt Chris het Hud-
son avontuur af en neemt niemand 
minder dan Martin van der Starre 
(Jesus Christ Superstar, Woodstock 
The Story) zijn plaats in. Martin heeft 
inmiddels ook zijn plaats afgestaan 
aan niemand minder dan Caspar 
Koenis, maar Martin zal deze avond 
in The Shack als special guest ook 
enkele nummers meezingen. In de 
huidige Hudson Five bezetting, met 
Paul de Jong op bas, Julius Maat-
rijk op drums en zangeres Sandra 
van Adrichem, hebben de Hudsons 
als doel om van ieder optreden een 
klein festival te maken met louter 

headliners. Oude en nieuwe rock-
covers rollen daarbij in hoog ener-
gie van het podium. Op zondag 22 
maart is het de beurt aan Jenn.B om 
het dak eraf te spelen. De band uit 
Twente is geformeerd rondom zan-
geres Jennifer Bomert. Bekend om 
haar rauwe, luide stem die je mee-
sleept in de zang. Een verbijsterend 
goeie zangeres die terecht vaak 
wordt vergeleken met zangeressen 
als Janis Joplin, Koko Taylor en Beth 
Hart. De band wordt versterkt door 
een man die weet hoe je de blues 
via een gitaar kan laten spreken, gi-
tarist Egbert Knol. Bassist Erik Leu-
verink en drummer Bren Geerlings 
zorgen voor de strakke basis en 
opzwepende ritmes. En toetsenist 
is Geert Meuffels, een ervaren im-
proviserend theaterpianist, compo-
nist en createur van geluid. Kortom: 
rauw stemgeluid, opzwepende rit-
mes, trekkende snaren en dansen-
de toetsen zullen zorgen voor een 
onvergetelijke middag. The Shack 
is op zaterdag 21 maart open vanaf 
20.00 uur, aanvang The Hudson Five 
om 22.00 uur, en de entree is 7,50 
euro. Zondag 22 maart open vanaf 
15.00 uur, start Jenn.B om 16.00 uur 
en voor 5 euro ben jij er bij. Voor al-
le info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b.

Zaterdag Begijn Le Blue in Bacchus
Cabaret ‘Speciaal voor u’
Aalsmeer - Zaterdagavond 21 
maart trakteert KCA in Bacchus 
op de cabaretvoorstelling ‘Spe-
ciaal voor u’ door Begijn Le Bleu. 
De meeste mensen zullen Begijn 
le Bleu kennen van het succesvol-
le komedie programma Foute Vrien-
den op de Belgische televisie, waar-
van ook vaak fragmenten te zien 
waren in de Wereld Draait Door.
Begijn, geboren en getogen Waas-
lander, zette zijn eerste stappen in 
comedyland pas op z’n dertigste. In 
2005 gaf hij zijn baan als leraar op 
en koos voor een professionele car-
rière als cabaretier. In datzelfde jaar 
won hij de jury- en publieksprijs van 
het Cameretten met ‘De prins op het 
Witte Paard’. Deze voorstelling was 
een surrealistische mix van humor, 
tragiek en poëzie waarin Begijn het 
karakter Tino Schietekat speelde.
In zijn vierde voorstelling ‘Speci-

aal voor u’ heeft hij de stem gevon-
den die hij zocht. Hij vertelt zijn ei-
gen verhaal, maar gebruikt daar-
voor wel de superieure mimiek en 
bewegingen van de typetjes die hij 
in zijn eerste shows presenteer-
de. Het resultaat is een waarachti-
ge brok stand-up comedy met een 
ferme knipoog naar het Nederland-
se cabaret. Een beschaafde jongen, 
een foute vriend, een onverwacht 
dansfenomeen: Begijn is een man 
met vele gezichten die zich kamele-
ongewijs aanpast aan zijn omgeving 
of de vorm aanneemt van een van 
typetjes. Aanstaande zaterdag 21 
maart is Begijn le Bleu te zien in cul-
tureel café Bacchus. Aanvang: 21.00 
uur, zaal open vanaf 20.15 uur, en de 
entree is 11 euro. Kaarten zijn te re-
serveren via www.cultureelcafebac-
chus.nl of telefonisch 0297-342657 
(na 18.00 uur).

Opening kleurige expositie
Aalsmeer - Op zaterdag 21 maart 
om 16.00 uur worden belangstel-
lenden van harte uitgenodigd om 
aanwezig te zijn bij de opening van 
weer een bijzondere tentoonstelling 
in het Oude Raadhuis. Gea Karhof 
en Barbara Röling, twee generaties 
kunstenaars die elk op een verschil-
lend terrein werkzaam zijn, presen-
teren schilderkunst, grafiek en ge-
moduleerde objecten. Beiden wer-

ken met veel kleur en verbeelding. 
Een uitbundig geheel die, zeker 
nu de tuin van het Oude Raadhuis 
weer bijna in bloei staat, het genie-
ten meer dan waard is. De expostie 
bezoeken kan tot en met 3 mei. Het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is 
iedere donderdag tot en met zondag 
geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis. Kijk voor meer in-
formatie op www.skca.nl
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Wisselbeker voor beste leerling Gerard

Geslaagde presentatieavond 
drumfanfare Melomanie
Rijsenhout - Zaterdag 7 maart was 
de jaarlijkse presentatieavond van 
drumfanfare Melomanie. De zaal 
van dorpshuis de Reede was goed 
gevuld met familieleden, dona-
teurs, collega-muzikanten en ande-
re belangstellenden. Het korps on-
der muzikale leiding van dirigent El-
win Smit en slagwerkinstructeur Ro-
bert van den Bosch speelde voor het 
publiek herkenbare filmmuziek. Het 
thema was dan ook: Muziek maakt 
de film. Nummers zoals Shrek, Po-
peye, Harry Potter, Pirates of the 
Carribean, cups maar ook het uitda-
gende nummers Skyfall en concerto 
d’ Aranjuez werden gepresenteerd. 
De avond werd afgesloten met het 

nummer Wake me up. De slagwerk-
groep liet zich ook nog horen met 
onder andere Kyomoto en Macma-
nia. 

Deze groep slagwerkers had ook 
nog een verrassingsact in petto voor 
het publiek, een act met boomw-
hackers. Dit zijn gekleurde plastic 
buizen waarvan elke kleur een noot 
is van de notenbalk. Hiermee werd 
een nummer uit Pirates of the Carri-
bean gespeeld. De slagwerkleerlin-
gen Jacquelien, Niels en Guido lie-
ten hun oefen-repetoire aan het pu-
bliek horen. Ook werden deze avond 
Yvonne Kruijer en Gerard Mensink 
in het zonnetje gezet. Yvonne is 45 

De Kunstploeg laat kinderen 
kennismaken met poëzie 
Aalsmeer - Vier jaar geleden is 
De Kunstploeg in het leven geroe-
pen. Een stichting in Aalsmeer die 
culturele community-art projecten 
opzet in buurten en wijken waar-
bij verschillende bevolkingsgroepen 
tot elkaar worden gebracht. Oprich-
ters zijn beeldend kunstenaar/mas-
ter kunsteducatie Karin Borgman en 
schrijver/dichter Jan Daalman. Met 
deze twee heeft deze krant een on-
derhoudend interview waarbij ge-
zegd moet worden dat het enthou-
siasme van het stel, tevens levens-
partners, er vanaf spat. Karin ver-
telt het een en ander over hun voor-
gaande projecten: “Want we hebben 
al zoveel leuke projecten gedaan en 
bedacht. Het project ‘Tijdreizen’ bij-
voorbeeld was erg bijzonder. Kinde-
ren van groepen vijf en zes brach-
ten we hiervoor samen met oude-
ren van Zorgcentrum Aelsmeer om 
samen te dansen, te zingen schrij-
ven en schilderen. Hierbij keken de 
deelnemers als het ware in elkaars 
tijd, voor- en achteruit, en leer-
den van elkaars dromen, herinne-
ringen, verwachtingen en verhalen. 
Met ‘De Gebreide Boomgaard’, een 
project speciaal voor de Kunstrou-
te gemaakt, brachten we alle leef-
tijden samen. Onder andere men-
sen uit het Zorgcentrum, dagcen-
trum Heliomare, het Kloosterhof, 
maar ook klassen van verschillende 
basisscholen en andere belangstel-

lenden. De bedoeling was om brei-
werken op maat te maken die hier 
(Karin wijst naar het landgoed voor 
hun ark) in onze boomgaard om 
de stammen en takken van de bo-
men bevestigd werden. De letterlij-
ke rode draad was dat er rood in het 
kunstwerk moest voorkomen. Er is 
massaal op gereageerd en met el-
kaar hebben zo’n honderd mensen, 
jong en oud, maar liefst veertig fruit-
bomen ingepakt. Tijdens de kunst-
route van 2014 hebben we een pro-
ject georganiseerd met het schil-
deren van veldbloemen, ‘Het Veld-
boeket’.” Jan vertelt verder: “Voor 
Het Veldboeket hebben vijfhonderd 
deelnemers een bloem geschilderd 
voor iemand anders en ook een 
tekst geschreven waarom die ander 
een bloem verdiende. Vervolgens 
mocht iedereen zijn bloem ‘pluk-
ken’ en weggeven. Ook groep ze-
ven van OBS Zuid Ooster deed hier 
aan mee. Die samenwerking ging zo 
prima dat we dit jaar opnieuw met 
hen iets bedacht hebben. Dit maal 
met kinderen van groep vijf.” Voor dit 
project werken we samen met muzi-
kant Saskia Veenswijk en beeldend 
kunstenaar Femke Kempkes.
 
De poëzie van Oost
De Kunstploeg wordt voor dit pro-
ject gesponsord door de gemeen-
te, de lokale Rabobank en door wo-
ningbouwvereniging Eigen Haard. 

Initiatiefnemers van de Kunstploeg, Karin Borgman en Jan Daalman.

Jan: “Er gaat veel tijd en geld inzit-
ten in zo’n project. Dat kunnen we 
gewoonweg niet alleen.” Over het 
nieuwste project, dat begin maart 
van start is gegaan, vertelt hij ver-
der: “We gaan met kinderen een 
dichtbundel maken, de Poëzie van 
Oost. Wat we hiervoor bedacht heb-
ben is het volgende; allereerst heb-
ben alle kinderen uit de drie klassen 
een plek uitgekozen op hun school-
huis route. Een plek die voor hen 
bijzonder is. Het kan een bepaal-
de boom zijn, een stoeptegel, kruis-
punt, brug, noem het maar op. Iets 
waar zij zelf iets mee hebben. Er lig-
gen nu, om het zo maar te zeggen, 
vijfenzeventig plekken te wachten 
op een vervolgactie. Per klas moe-
ten de kinderen vijf meest bijzonde-
re plekken uit kiezen. Dan blijven er 
in totaal vijftien plekken over. Voor 
elke plek wordt klassikaal een ge-

dicht geschreven, vijf gedichten per 
klas. Elke klas ga ik daarbij assiste-
ren en tegelijkertijd laten we de kin-
deren daarbij kennismaken met po-
ezie, maar ik wil vooral dat het een 
gedicht wordt helemaal in hun taal 
over hun eigen plek. Dat vind ik 
juist het mooie hieraan.” De Kunst-
ploeg verwerkt uiteindelijk de resul-
taten van de drie klassen en zorgt 
er voor dat er een mooie dichtbun-
del tot stand komt onder de naam 
De Poëzie van Oost. Lees volgende 
week het vervolg van dit bijzonde-
re kunstproject. Er zal onder andere 
een kijkje worden genomen achter 
de schermen in een groep vijf van 
OBS Zuid Ooster. Uiteraard is de-
ze krant daarbij! Voor meer informa-
tie kijk op www.facebook.com/de-
kunstploeg 

Door Miranda Gommans 

Meezingavond met het 
smartlappenkoor
Aalsmeer - Het smartlappenkoor 
Denk aan de Buren organiseert 
donderdag 26 maart een openbare 
meezingavond. Vind u zingen leuk 
en houdt u van het Hollandse lied? 

Dan kunt u op deze avond ervaren 
hoe leuk het is om met zijn allen te 
zingen. Het Aalsmeerse smartlap-
penkoor zingt overigens ook he-

le vrolijke liedjes. Denk aan de Bu-
ren is van plan deze meezingavon-
den regelmatig te gaan houden. 
Voor meer informatie kan een kijk-
je genomen worden op de website 
www.denkaandeburen.nl. De mee-
zingavond is van 20.00 tot 22.00 uur 
in cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat 4 en de toegang is gratis. 
Teksten zijn aanwezig.

Kaartavond van start
Voorproefje Musical Ruth
Kudelstaart - Degenen die afge-
lopen zondag de kerkdienst van de 
Samen op Weg gemeente in Ku-
delstaart bezochten, kregen al-
vast een voorproefje van de mu-
sical Ruth, die over een paar we-
ken uitgevoerd gaat worden. Domi-
nee Hans van Dalen leidde de sa-
menkomst en hield een preek met 
als titel ‘Vrouw zoekt boer’. Met 
een knipoog naar het bekende te-
levisieprogramma ging het nu over 
de bijzondere liefdesgeschiedenis 
van een vrouw (Ruth) met een boer 
(Boaz). Nadat Ruth’s man overle-
den is, volgt zij haar schoonmoe-
der naar haar land. Bij haar werk op 
de korenvelden ontmoet zij de boer 
Boaz en dat heeft na enkele verwik-
kelingen grote gevolgen. Het be-
tekent ook dat Noomi, de schoon-
moeder van Noomi, een nakomeling 
zal krijgen. Deze zoon blijkt uitein-
delijk een voorvader te zijn van Ma-
ria en Jozef, en dus van Jezus. Het 
musicalkoor zong in de dienst al-
vast twee liederen uit de Musical. In 

het ene lied werd duidelijk dat so-
listen Ruth (Carin Bremer) en Boaz 
(Arie v.d. Zwaard) prachtige stem-
men hebben. Het andere lied maak-
te duidelijk dat een Bijbelse musical 
ook kan swingen. Vervolgens hield 
de enthousiaste musicalgroep een 
doorloop-repetitie. De hele musi-
cal werd doorgenomen en zo werd 
duidelijk waar nog veranderingen 
of extra oefeningen nodig zijn. Daar 
gaat de groep de komende weken 
met gewone en extra repetities mee 
aan de gang, zodat op 10 en 11 april 
(de Spil, Kudelstaart) en 18 april 
(Open Hof Kerk) voorstellingen ge-
geven gaan worden, waar de toe-
schouwers van zullen genieten.

De kaartverkoop is van start gegaan 
bij The Readshop in de Ophelialaan 
151, Boekhuis Aalsmeer in de Zijd-
straat 12 en Marskramer van Berkel 
in Winkelcentrum Kudelstaart. De 
prijs van de kaarten bedraagt 10 eu-
ro per stuk. Zie ook de website: ht-
tp://musicalaalsmeer.nl/ .

Waardige uitvoering Matthäus Passion
Aalsmeer - Hoeveel keren zal de-
ze Passie in deze lijdensweken uit-
gevoerd worden? Gelukkig voor het 
eerst in jaren ook in Aalsmeer af-
gelopen zaterdag door de ACOV, 
Cantando en het Begeleidings-

orkest onder leiding van Danny 
Nooteboom. Aan de hand van een 
goed verzorgd programmaboek-
je, met tussendoor tekst- en muzi-
kale uitleg, kon de zeer goed gevul-
de Bloemhof luisteren naar Bach’s 

jaar lid van de vereniging en kreeg 
een certificaat en een bos bloemen. 
Gerard werd in de schijnwerper ge-
zet omdat hij met een klein jaar oe-
fenen de meest succesvolle leerling 
is. Hij kreeg de Melomanie wissel-
beker, een certificaat en ook een 
bos bloemen. Alle leden kregen de-

ze dag een USB stick met daarop 
het logo van de vereniging in ver-
band met het 45 jarig bestaan van 
Melomanie. 
De leden gaan zich nu weer con-
centreren op de buiten-optredens. 
Het allereerste optreden is tijdens 
Palmpasen in Hoofddorp. 

gen koraal “Wenn ich einmal soll 
scheiden” gaf kippenvel. Het slot-
koor “Wir setzen uns met Tränen 
nieder” zorgde voor een ontroerend 
einde van een hele mooie avond. De 
volgende ACOV uitvoering is in no-
vember en dan wordt Rossini’s ‘Peti-
te Messe Solennelle’ ten gehore ge-
bracht. Door: Irene van Gelder
Foto: www.kicksfotos.nl. 

KidsPraise in 
Oosterkerk
Aalsmeer - Op zondag 29 maart is 
er weer een KidsPraise in de Ooster-
kerk. Dit is een dienst speciaal ge-
organiseerd voor alle kinderen in de 
basisschool leeftijd. Dit seizoen is 
het thema: Mozes. Het verhaal over 
Mozes staat in het Bijbelboek Exo-
dus. De vorige keren hebben de kin-
deren al gehoord over de geboor-

te, het opgroeien en de roeping van 
Mozes. Nu is hij onderweg terug 
naar Egypte om het volk Israël te be-
vrijden van de slavernij. Zal het Mo-
zes lukken om de Farao te overtui-
gen het volk te laten gaan? De kin-
deren krijgen niet alleen een verhaal 
te horen. Ze gaan ook lekker zingen, 
dansen en knutselen. De KidsPraise 
begint om 16.30 uur, is in de Oos-
terkerk aan de Oosteinderweg 269 
en duurt ongeveer een uur. Nodig je 
vriendjes, ouders, opa en oma ook 
uit, want iedereen is welkom! 

Zaterdag postzegel(ruil)beurs 
Aalsmeer - Voor verzamelaars uit 
Aalsmeer en ver daarbuiten gaan 
op zaterdag 21 maart de deuren 
van Het Parochiehuis om 09.30 uur 
weer open voor de maandelijkse 
postzegel(ruil)beurs. 

De entree is gratis. Bezoekers kun-
nen heerlijk snuffelen in de ruim 110 
stockboeken met daarin vijf euro-
cent zegels op de verenigingstafel. 
Neem stockboek(en) met dubbele 
zegels mee als je wilt ruilen, ook dat 
kan. Van de ruiltafels wordt veelal 
dankbaar gebruik gemaakt. Cor van 
Meurs, ruilbeursleider, heeft een 
mooie presentatie over ‘Honden’ en 
dat allemaal op brieven en postze-
gels. Kom gerust kijken hoe rustig 
die dieren op postzegels bewegen. 
De verenigingsavond op 2 maart 
gemist? Het restant veilingkavels is 
op de ruilbeurs nog te koop. Voor 
meer informatie kan gekeken wor-
den op de website www.postzegel-
verenigingaalsmeer.nl. Op deze si-
te ook alle kavels van de grote vei-

ling op maandag 13 april aanstaan-
de. Kom zaterdag gezellig bijpraten 
met een kop koffie en een broodje 
of frisdrankje, want dat kan en mag 
ook. Uiteraard is er ook weer een 
verloting met vele prachtige plan-
ten en mooie bossen verse tulpen, 
zo van de kwekerij. De ruilbeurs 
sluit om 15.00 uur haar deuren. Voor 
meer informatie deze dag: Cor, tel. 
0297-343885 of Gerboud, tel. 0297-
345231.

Sander, Frans, Ilse en Ruth te gast 
Radiokok Marc Eveleens 
over gezond eten en sporten 
Aalsmeer - Radio Aalsmeer is de 
lokale omroep van Aalsmeer en om-
geving. Wekelijks brengt de omroep 
24 uur per dag informatieve pro-
gramma’s voor alle geledingen uit de 
gemeente en overdag en ’s nachts 
heerlijke muziek. Iedere maandag-
avond staan wekelijks twee popu-
laire uitzendingen geprogrammeerd. 
In ‘Door de Mangel’ (19.00 tot 20.00 
uur) staat een Aalsmeerder of Ku-
delstaarter centraal, deze week is 
dat welzijnswerker Frans Huijbreg-
ts en ‘In de Top 10 van...’ (20.00 tot 
21.00 uur) geeft communicatieadvi-
seur en tekstschrijfster Ilse Zethof 
acte de présence. Het programma 
‘Halte Zwarteweg’ vanavond, don-
derdag 19 maart, vanaf 18.00 uur 
ontvangt Sander Jongkind van cul-
tureel centrum N201. Welke activi-
teiten worden er daar eigenlijk ge-
organiseerd? Sander geeft ant-
woord op deze vraag. Daarnaast 

spreken de programmamakers over 
het Bruggenfestival. Sander is be-
trokken bij dit evenement dat in ju-
ni voor de tweede keer plaatsvindt 
in Aalsmeer-Oost. Dezelfde donder-
dagavond 19 maart zal presentatri-
ce Jenny Piet samen met Rinus van 
Itterzon voor de tweede keer Stam-
tafel Lifestyle verzorgen en zij heeft 
een bomvol programma samenge-
steld! Zo wordt er aandacht besteed 
aan de Week van de zorg. Ruth van 
Dam en Ingrid Vonk komen vertel-
len over de themamaaltijd in Zorg-
centrum Kloosterhof en ook NL-doet 
komt langs. Tevens is er aandacht 
voor Zorg voor elkaar, een website 
waar hulp wordt gevraagd en aan-
geboden. In het ‘Vrijdagavondcafé’ 
op 20 maart zal radiokok Marc het 
hebben over gezond eten en spor-
ten. Heb jij een vraag voor de ru-
briek Marc’s Culinaire Kookwekker? 
Verder naast interviews en gasten in 

de studio natuurlijk ook weer Ron’s 
Top 40 Hitarchief, de Soulshow-clas-
sic en de wekelijkse Twitterhit waar-
mee twee kaarten voor een film naar 
keuze in Crown Cinema gewonnen 
kunnen worden. Deze week zijn de 
programmamakers op zoek naar 
een hit met een lichaamsdeel in 
de titel of de artiesten/bandnaam? 
Denk aan feet, arms, lips, ogen of 
handen. Geef jouw inzending door 
via Twitteraccount: @Vrij_avondca-
fé of via de Facebookpagina. Of bel 
tijdens de uitzending tussen 21.00 
en 23.00 met de studio. In ‘Aalsmeer 
Politiek’ zal deze week het CDA de 
politieke week op zaterdag doorne-
men. Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren op 105.9 FM en de kabel op 99.0 
FM, maar ook via de livestream op 
internet: www.radioaalsmeer.nl. Het 
telefoonnummer is 0297-325858 en 
het bezoekadres van de lokale om-
roep is: Van Cleefkade 15 in Studio’s 
Aalsmeer.

Eieren zoeken
In de Crown Studio’s is zondag 22 
maart een ludieke actie: Paaseie-
ren zoeken met het hele gezin. Va-
ders en moeders met hun kinderen 
mogen van 12.00 tot 16.00 uur in de 

studio’s Aalsmeer op zoek naar ver-
stopte eieren. Ook Radio Aalsmeer 
is die dag te vinden in de studio’s 
en daar hoeft u niet eens naar te 
zoeken! De live-uitzending zal ge-
deeltelijk buiten de eigen radiostu-
dio worden verzorgd en het plan is 
daarbij lokaal talent een kans te ge-
ven. Denk aan bijvoorbeeld zang, 
het bespelen van een instrument of 
stand-up comedy. Houd www.radio-
aalsmeer in de gaten voor het exac-
te programma!

Veiligheid in 
huis bij OVAK

Aalsmeer - Donderdagmiddag 26 
maart komt de firma Walraven bij de 
OVAK vertellen hoe de veiligheid in 
en rond het huis geregeld zou moe-
ten zijn. Deze firma is hierin gespe-
cialiseerd. Het belooft een interes-
sante middag te worden, want ie-
dereen is gebaat bij een goede be-
veiliging van zijn of haar huis. De 
middag wordt gehouden in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3 en begint om 14.00 uur. 

meesterwerk, het Bijbelverhaal uit 
Matthëus, hoofdstukken 26 en 27. 
Het openingskoor, samen met kin-
derkoor Young Voices, zette letter-
lijk de toon: De meer dan 600 luis-
teraars zagen een vol podium dat 
goed reageert op de soepel dirige-
rende Nooteboom. De evangelisten-
rol, in de vertrouwde handen van te-
nor Aart Mateboer, werd door hem 
letterlijk van hoog tot laag in alle ex-
pressies (“und weinete bitterlich”) 
vertolkt. Prachtig. Geleidelijk kwa-
men ook de andere solisten, de alt 
Merlijn Runia en de sopraan Merel 
van Geest goed uit de verf. Het sa-
menspel tussen de bas David Gre-
co (Jezus) en de bas Hans de Vries 
(o.a. Judas) trok de aanwezigen het 
verhaal in. De tenor Adrian Fernan-
des zette zijn kleinere partijen goed 
neer. De taal van Bach’s muziek: 
zweepslagen, tranen, donder en 
bliksem (had nog feller gemogen) 
maakten deze uitvoering tot een 
groots geheel. De vertolking van die 
twee woorden “und verschied”, ge-
volgd door het ingehouden gezon-
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Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar inte-
ressante leven. Vorige maand stond 
Bas Been van De Bok centraal. De-
ze maand is het de beurt aan Elbert 
Huijts, een veelzijdige man met een 
positieve drive.

Wie ben je?
“Mijn naam is Elbert Huijts, ik ben 
van november 1967, ik woon in Ku-
delstaart, ben getrouwd met Esther 
en we hebben twee jongens van 
twaalf en vijftien jaar oud. De een 
zit op het Alkwin en de tweede gaat 
daar volgend jaar ook naartoe. Leuk 
hoor met twee pubers in huis.”

Waarom woon je in Kudelstaart?
“Vanaf de kleuterschoolleeftijd 
woonde ik in Aalsmeer Oost. Daar 
ben ik opgegroeid. Ik voel me dus 
echt Aalsmeerder. Mijn middelba-
re schooltijd heb ik in Amstelveen 
genoten. Eerst Havo, toen Mavo, 
daarna toch weer Havo en zelfs 
VWO. Vervolgens wilde ik journa-
listiek gaan studeren, maar ik werd 
uitgeloot.” Het werd de lerarenop-
leiding, waarover later meer. El-
bert heeft eerst samengewoond in 
Amstelveen, daar komt zijn part-
ner vandaan en later werd er een 
huis gekocht in Kudelstaart. “Es-
ther heeft nog wel even geroepen: 
‘Kudelstaart?’ Maar we wonen hier 

echt met heel veel plezier al bijna 
twintig jaar.”
 
Heb je werk, zo ja, wat doe je?
“Na de lerarenopleiding ben ik 
daadwerkelijk leraar geworden. Ik 
geef al twintig jaar les in Nederlands 
op Wellantcollege de Groenstrook. 
Nu doe ik dat nog maar zes uur in 
de week, want ik ben tevens zorg-
coördinator op die school. Ik heb het 
er erg naar mijn zin.”
 
Wat zijn je hobby’s?
Op deze vraag heeft Elbert ver-
schillende antwoorden. Zijn voor-
naamste hobby is toch wel Radio 
Aalsmeer. Hij is secretaris van de 
stichting die uitsluitend draaiende 
wordt gehouden door vrijwilligers. 
“Ik ben zelfs betrokken bij de op-
richting van Radio Aalsmeer, voort-
komend uit de radiopiraat MRA 
(Music Radio Aalsmeer). Momen-
teel presenteer ik samen met mijn 
zus Mylène het maandagavond pro-
gramma ‘Door de Mangel’ en één 
keer in de maand het Weekendma-
gazine op de zondagmiddag. Ach-
ter de schermen houd ik me o.a. be-
zig met het onderhoud van de web-
site en andere bestuurszaken. Ook 
ben ik coach van een jeugd voetbal-
team bij RKDES, heb ik me tevens 
een tijdje beziggehouden met de 
Aalsmeerse politiek bij AB, tuinier ik 
graag én heb ik een eigen website 
www.kleineitaliaansecampings.nl, 

Leraar en radiomaker Elbert Huijts 
staat zeer positief in leven...

 De Schijnwerper op...

deze is speciaal bedoeld voor kam-
peerders die op zoek zijn naar een 
gemoedelijke kleinschalige cam-
ping in Italië. Ons favoriete vakan-
tieland.” Elbert Huijts is een druk 
baasje. En alles wat hij onderneemt 
doet hij met een positieve insteek. 
“Zo zit ik nu eenmaal in elkaar.” 

Wat is er zo leuk aan 
Kudelstaart?
“Kudelstaart is gemeente Aalsmeer 
en mijn roots liggen nu eenmaal 
hier. Ik voel me er thuis. Het is een 
lekker rustig dorp, zeer kindervrien-
delijk en, niet onbelangrijk, gezellig.”
 
En wat zou je willen 
veranderen in het dorp?
“Ik vind het jammer dat er in Ku-
delstaart maar één supermarkt is. 
Om boodschappen te doen, moe-
ten we altijd een flink eindje verder-
op, omdat we niet iedere keer bij AH 
boodschappen willen doen. En nog 
iets heel anders; Ik hoop op wat po-
litieke rust in het dorp.”
 
Wil je een leuke (of 
minder leuke) ervaring 
met de lezer delen?
“In mijn werk en op de radio maak 
ik ontzettend veel leuke dingen 
mee. Ik wil er wel eentje noemen: 
Samen met mijn zwager heb ik voor 
Radio Aalsmeer twee jaar lang de 
sportman, -vrouw en sportteam van 
het jaar verkiezing georganiseerd. 

Een groots opgezet programma in 
een live uitzending. Officieel met 
stembussen. Het was geweldig en 
zeer succesvol. Ik wil je wel een pri-
meur geven; mijn droom is om dat 
nog eens voor elkaar te krijgen en 
ik ben reeds bezig met diverse voor-
bereidingen. Een keer was de uitrei-
king in de VVA-kantine. Er speelde 
een band, alle genomineerden wa-
ren aanwezig. Het werd een spekta-
kel. Wat ik ook heb meegemaakt is 
dat korfbalvereniging VZOD kampi-
oen kon worden en er werd mij ge-
vraagd om daar rechtstreeks ver-
slag van te doen. Ze werden kampi-
oen van Nederland en ook wij gin-
gen op de schouders. Dit soort bij-
zondere dingen maken het allemaal 
zo leuk. Natuurlijk zijn er ook min-
der leuke dingen te vertellen, maar 
ik ga altijd uit van het positieve in 
het leven.” Elbert is iedere maan-
dag van 19.00 tot 20.00 uur te be-
luisteren in ‘Door de Mangel’ op Ra-
dio Aalsmeer (www.radioaalsmeer.
nl) en het Weekendmagazine is el-
ke zaterdag en zondag van 14.00 tot 
17.00 uur te horen met wisselende 
presentatoren. 
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - De Werkschuit start 
donderdag 9 april met een cursus Vil-
ten voor gevorderden onder leiding 
van Marnell van Zoelen. Na de be-
ginnerscursus kun de deelnemers de 
zoektocht met vilt voortzetten in de-
ze gevorderdencursus van vier avon-
den. Ook voor wie in een eerder sta-
dium al een beginnerscursus heeft 
gevolgd, biedt deze vervolgcursus 
de mogelijkheid om nieuwe dingen 
met vilt te ontdekken. Tijdens de ver-
volgcursus wordt een werk naar keu-
ze gemaakt met gebruikmaking van 
de in de beginnerscursus geleerde 
technieken met begeleiding door de 
docente. Ook komen er desgewenst 
weer andere, nieuwe technieken aan 
bod. Telefonische inlichtingen bij 
Margot Tepas via 0297-340150, Ma-

rion Bucket via 06-11864861 of via 
email of margot.tepas@printex-int.
com. Inlichtingen en aanmeldingen 
via www.gklein.org/wsa.

Fotowedstrijd met als thema 
Ontmoetingskerk Rijsenhout
Rijsenhout - In het kader van de 
feestelijke opening van de nieu-
we Ontmoetingskerk aan de Werf 
wordt een fotowedstrijd georgani-
seerd. Het thema van deze wedstrijd 
is ‘De Kerk is het hart van het Dorp’. 
Een heel breed thema, juist omdat 
de organisatie op zoek is naar fo-
to’s die uitbeelden hoe belangrijk de 
Ontmoetingskerk is voor het dorp 
Rijsenhout en haar bewoners. Denk 
aan de ontzetting bij de brand, ac-
tiviteiten in en rond de kerk die zo-
wel op kerkelijk gebied, maar ook 
voor het dorpsleven belangrijk zijn 
tot aan de wederopbouw die vol-
op aan de gang is. De nieuwbouw 
van de Protestantse kerk loopt ove-
rigens voorspoedig. De maar liefst 

15 meter hoge kerktoren is giste-
ren, woensdag 18 maart, geleverd 
en geplaatst! Een enorme mijlpaal, 
want het transport en het plaatsen 
van deze gigant had nogal wat voe-
ten in aarde. Alle inzendingen zijn 
welkom op Foto@pknrijsenhout.nl 
en het is de bedoeling dat de mooi-
ste en beste foto’s geëxposeerd 
worden tijdens de feestelijke ope-
ning van het nieuwe gebouw. Tij-
dens deze gelegenheid worden ook 
de winnaars van de wedstrijd be-
kend gemaakt. Kijk eens in je fo-
toarchieven of trek er op uit met je 
camera en laat zien hoe de kerk en 
haar gebouw je raakt in relatie tot 
het dorp Rijsenhout. Sluitingsdatum 
voor een inzending is 1 juli 2015.

Fiets, hond, 
botsing...
Aalsmeer - Vorige week woens-
dag fietste ik, al genietend van het 
mooie weer, over de Stommeerweg 
richting huis (Hornmeer). Ik had net 
een leuk interview afgenomen en 
ik voelde me vrolijk en blij van bin-
nen. De lente doet dat trouwens wel 
met mij. Ik krijg er een opgewekt ge-
voel van en krijg er een permanen-
te glimlach van op mijn gezicht. Ik ga 
nog nét niet neuriën: ‘Oh wat is het 
leven fijn, als de zon schijnt!’, maar 
dat scheelt bar weinig. Ter hoogte 
van restaurant Welkom Thuis maak-
te ik in een fractie van een seconde 
de beslissing om naar links te gaan 
en vervolgens achter het restaurant 
het kluchtje af te rijden richting die 
uitkomt op de parkeerplaats. Had 
ik maar lekker langs de Poel blijven 
fietsen, dan had het volgende niet 
plaatsgevonden. Ik had al een flinke 
vaart toen er een hond enthousiast 
om de hoek vandaan kwam zetten. 

Het was een grote Berner Sennen en 
hij keek voor mijn gevoel net zo blij 
als ik. Ik dacht nog ‘hij zal toch niet 
voor mijn fiets springen?’ Maar jawel 
hoor. Ik begon nog te remmen, zijn 
baas gaf een brul, maar het beest 
luisterde voor geen meter, dender-
de door en nam een snoekduik tus-
sen mijn wielen.. daar gingen we. Ik 
met mijn benen in de lucht, fiets een 
meter of twee verderop en de hond 
piepend tussen de spaken. Ik rolde 
nog een stukkie door, omdat het op 
het schuine gedeelte was, en kwam 
vervolgens beduusd tot stilstand op 
mijn billen met mijn benen en voe-
ten recht vooruit. Ik was gelukkig 
niet op mijn hoofd gevallen en al-
les deed het nog. In eerste instan-
tie dacht ik dan ook dat mijn fiets 
er slechter aan toe was dan ik. Het 
voorlichtje was uit elkaar gespron-
gen en de batterijen lagen drie me-
ter verderop in het gras en tussen de 
struiken. De eigenaar van de hond 
was net zo geschrokken als ik en 
hielp mee met zoeken. Hij stamelde 
een paar keer: ‘Sorry hoor’, Oh echt 
sorry’ en ‘die stomme hond ook..’. ‘Is 
ie niet van jou dan?’ vroeg ik. ‘Jawel, 
maar luisteren, ho maar.’ De hond 
in kwestie had inmiddels een spurt 
genomen naar hetzelfde grasveld-
je om daar, uitgelaten met de tong 
naar buiten, een mooie dampen-
de hoop te fabriceren. Ik dacht nog; 

M iranda’s
omentenm ‘Hij moest waarschijnlijk wel héél 

erg nodig, dat ie zo abrupt overstak.’ 
Toen we het lichtje gefikst hadden, 
het stuur weer rechtgebogen en ik 
mijn kleren had afgeklopt, kon ik 
mijn reis voortzetten. De hond kwam 
nog even dag zeggen en had er ge-
lukkig niets aan overgehouden. Zijn 
aardige baas voelde zich net zo on-
gemakkelijk als ik. Ik stelde hem ge-
rust; ‘Het had erger af kunnen lopen 
hoor. Niks aan de hand joh. 
Kan gebeuren’. Toen reed ik weg 
en merkte meteen dat er een enor-
me slinger in mijn wiel zat/nog zit. 
Ik had zo de bibbers in mijn benen 
dat ik niet de kracht had om terug 
te rijden om dat te melden. Het is 
dan weliswaar een overjarige fiets, 
maar ik moet toch even een fietsen-
makertje opsnorren of het als reden 
aangrijpen om een nieuw exem-
plaar te scoren. Als de eigenaar van 
de hond zich geroepen voelt om zijn 
aansprakelijkheidsverzekering aan 
te spreken, dan houd ik me aanbe-
volen, maar dat terzijde. Bij thuis-
komst bleek echter niet alleen mijn 
fiets in de kreukels; ik had zelf toch 
ook wel een beetje last. Op mijn knie 
zat een grote schaafwond en de da-
gen daarna was ie dubbel zo dik en 
enorm blauw. Ook werd ik de dag 
na de botsing wakker met spierpijn 
door mijn hele lijf en een pijnlijke 
rechterschouder. Dat een ongeluk in 

een klein hoekje zit daar ben ik me 
inmiddels terdege van bewust ge-
worden. Twee weken voor dit valac-
cident was ik trouwens ook al met 
mijn fiets gevallen. Toen reed ik wél 
langs de Poel, maar iets te dicht te-
gen het stoeprandje aan. Manlief 
en ik hadden een paar feestjes ge-
had en lopen had achteraf beter ge-
weest.. Deze valpartij, waarbij geen 
enkele schade is overgebleven en 
waarover ik alleen maar kon lachen, 
had dus een heel andere oorzaak. Er 
was namelijk in de buurt geen hond 
te bekennen.. 

Initiatiefnemers zoeken versterking
Werkgroep Fair Trade 
Gemeente aan de slag
Aalsmeer - Op woensdagavond 
11 maart was een kleine, enthou-
siaste groep belangstellenden aan-
wezig in het gemeentehuis voor de 
presentatie over Fair Trade Gemeen-
ten. Hans van Kessel van de Werk-
groep Fair Trade Gemeente De Ron-
de Venen gaf aan de hand van een 
duidelijke en informatieve presen-
tatie de stappen die geleid hebben 
tot de titel Fair Trade Gemeente voor 
De Ronde Venen. De criteria om te 
voldoen aan de norm Fair Trade Ge-
meente zijn helder omschreven en 
hangen af van het aantal inwoners 
van de betreffende gemeente. Als 
start moet de ‘gemeente’ aange-
meld worden bij de landelijke orga-

nisatie ‘Fair Trade Gemeenten’, zodat 
een werkgroep kan starten. 
Vervolgens moet het gemeente-
bestuur zich uitspreken voor een 
Fair Trade Gemeente en Fair Trade 
producten, zoals bijvoorbeeld kof-
fie en thee, gebruiken. Het beleid 
moet dus Fair Trade zijn in het ge-
meentehuis. Ook zes supermarkten 
in de gemeente dienen een aantal 
Fair Trade artikelen te gaan verko-
pen. Verder moet er een wereldwin-
kel in de gemeente zijn, twee vrije-
tijds en/of recreatiebedrijven (jacht-
havens) en vier horeca gelegenhe-
den, die Fair Trade producten ge-
bruiken, evenals vier lokale bedrij-
ven en acht maatschappelijke or-

Een aantal aanwezigen op de Fair Trade Werkgroep avond van 11 maart.

Hans van Kessel van de Werkgroep 
Fair Trade Gemeente De Ronde Ve-
nen.

ganisaties de Fair Trade koffie, thee 
en suiker gebruiken. De Doopsge-
zinde Gemeente kerk is er in ieder 
geval al één, deze kerk is immers al 
Fair Trade kerk. Natuurlijk worden 
er activiteiten verwacht, zowel van 
de Werkgroep Fair Trade Gemeen-
te Aalsmeer als van de Wereldwin-
kel Aalsmeer, die al vele jaren ‘Eer-
lijke Handel’ drijft. Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen is ook 
nog een item. Gelukkig zijn er in de 
gemeente Aalsmeer al veel bedrij-
ven die op deze wijze hun onderne-
ming runnen. 

Om dit allemaal te bereiken zijn er 
uiteraard mensen nodig om dit uit te 
voeren. Staat u achter ‘Eerlijke han-
del’ en wilt u zich hiervoor inzetten? 
Meldt u dan aan bij contactpersoon 
Betty Kooij via e-mail: jbkooij@ka-
belfoon.nl of bel 0297-321509.

Gedacht wordt vooral aan mensen 
uit het bedrijfsleven en jongeren. 
Uiteraard doet u het niet voor uzelf, 
maar voor de mensen in de ontwik-
kelingslanden om zo een beter le-
ven voor hen te bereiken en bijvoor-
beeld de kinderen naar school te 
kunnen laten gaan.

Zaterdag op Westeinderplassen
Boten en vrijwilligers voor 
schoonmaakactie gezocht!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
ochtend waren de heren van de 
schoonmaakcommissie van SPIE al 
vroeg op pad om onder leiding van 
Rody Peeters de Westeinderplassen 
op zwerfvuil te checken. De conclu-
sie was al snel gemaakt. Er ligt weer 
veel te veel. Dus, tijd om aan de slag 
te gaan. Aanstaande zaterdag 21 
maart vindt deze jaarlijkse schoon-
maakactie weer plaats. SPIE zoekt 
hiervoor vrijwilligers en boten, ook 
pramen zijn welkom. Vanaf 08.30 
uur gaan de heren en dames vrijwil-
ligers op zoek naar zwerfvuil op de 
Westeinderplassen en in het Oost-

eindergebied. Het verzamelen is bij 
Watersportvereniging Aalsmeer aan 
de Uiterweg. Na een bakje koffie en 
de nodige uitleg varen de boten uit 
en wordt aangevangen. Na afloop 
staat de Meerlanden met een vuil-
niswagen klaar om al het verzamel-
de vuil over te nemen. De vrijwilli-
gers worden als dank getrakteerd 
op een heerlijke kop erwtensoep. Er 
zijn al diverse mensen die zich heb-
ben aangemeld, maar SPIE, kan al-
tijd nog meer vrijwilligers gebruiken. 
Opgeven, kan via de NL-Doet web-
site of stuur een email naar info@
pramenrace.nl.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

ACG Leerhuis 
over Jodendom 

Aalsmeer - Bij Het Leerhuis van 
de CAMA-kerk is iedereen wel-
kom. 
Donderdag 26 maart staat het 
Leerhuis in het teken van de bete-
kenis van het Joodse volk voor het 
christelijk belijden. Spreker drs. 
Daniel Drost, wetenschappelijk 
medewerker Baptisten Seminari-
um, zal vooral ingaan op de eerste 
Joodse christelijke kerk, de toene-
mende spanningen met de toen-
malige Joodse context en het uit-
eindelijk scheiden van de wegen. 
Kortom, veel stof tot nadenken en 
verdieping die misschien juist van-
daag de dag zo belangrijk zijn nu 
men te maken heeft met toene-
mend antisemitisme, de populari-
teit van boeken als Wake Up!, de 
politieke spanningen in het Mid-
den-Oosten. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
in de Open Hofkerk, ingang Sport-
laan 86 en begint om 20.00 uur. In-
loop vanaf 19.45 uur. Weet U wel-
kom.

Cursus met Marnell van Zoelen
Vilten voor gevorderden
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Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Nobelhof 1, Kudelstaart

0297 82 09 79

Voor Elkaer
voor senioren vanaf 55+

maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur voor koffie, 
thee of een drankje.
12.00 - 14.00 uur voor een 
broodje of warme maaltijd.

woensdag en vrijdagavond
18.00 - 20.00 uur voor een
 heerlijke warme maaltijd.

zondag
14.30 - 16.30 uur voor koffie, 
thee of een drankje.

Vissersvrouwenkoor Haring met Ui
25 maart 

14.30 uur in de grote zaal
van zorgcentrum Aelsmeer

De meiden zingen over het ruwe vissersleven, het lange 
wachten, het harde bestaan, het verlangen, de armoede, 
troost zoekend bij elkaar. Maar ook over de saamhorigheid, 
de humor en de vrolijkheid.Oude of recente zeemansliede-
ren, trieste tranentrekkers, vertalingen of bekende meezin-
gers. Solisten, duetten of lekker met zijn allen. Alles kunt u 
van ons verwachten, als het maar over de zee gaat.

Zorgcentrum Aelsmeer

maandag t/m vrijdag

Op vrijdag 20 maart is er een Bingo georganiseerd. 
Het begint om 14.30 en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 

De kosten bedragen € 10,00 per persoon, maar dan 
heeft u ook wat! Deelname aan de Bingo, dus geen losse 

lotenverkoop en natuurlijk een kopje koffie of thee 
bij binnenkomst. 
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Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Nobelhof 1, Kudelstaart

Bingo!

Senioren onder u kunnen heerlijk komen 
eten in Zorgcentrum Aelsmeer of in Voor 
Elkaer in Kudelstaart. Wilt u activiteiten 
bijwonen, bekijk dan ons aanbod. U bent 
van harte welkom.

Bingo!

vrijdag 20 maart 
van 14.30 - 16.30 uur.
kosten: €10,- p.p.
met koffie en thee bij 
binnenkomst.

Servetten vouwen
Woensdag 1 April Woensdag 1 April 

kosten: €12,50 
 incl materiaal koffie,
 thee met wat lekkers

thema pasen
van 10.00 tot 11.30 uur

reserveren bij de gastvrou-
wen

0297 82 09 79
wijkpunt@zorgcentruma-

elsmeer.nl

Anouk en Fred zoeken versterking
Landelijke bekendheid voor 
plaatselijke dopjesactie
Aalsmeer - In 2013 zijn Anouk 
van Egmond en Fred de Bruin in 
Aalsmeer gestart met het inzame-
len van plastic dopjes van fl essen 
om geld op te halen voor de oplei-
ding van blindengeleide honden. De 
twee inwoners kregen veel reac-
ties op hun actie en nog belangrij-
ker heel veel plastic doppen. De op-
slag naast de woning in de Spoor-
laan groeide gestaag. Het initiatief 
van Anouk en Fred is niet alleen in 
Aalsmeer een succes, zo blijkt. De 
organisatie is inmiddels uitgegroeid 
van een locale naar een landelijke. 
Tot op heden zijn reeds 15.000 ki-
lo dopjes naar het recyclingbedrijf 
weggebracht. 
De opbrengst hiervan hebben 
Anouk en Fred rechtstreeks naar 
het opleidingsinstituut voor de blin-
dengeleide honden overgemaakt. 
Waarom dit doel? Anouk is blind, 
maar kan dankzij haar blindenge-
leide hond ‘gewoon’ alledaagse din-
gen blijven doen. Ze is dus heel blij 
met haar maatje!
Door het enthousiasme van deze 
initiatiefnemers zijn ook particulie-
ren, sponsors, bedrijven, ziekenhui-

zen, supermarkten en scholen sterk 
gemotiveerd geraakt om hun bijdra-
ge aan deze actie te leveren. “Door 
al deze ondersteuning is het gewel-
dige resultaat tot nu toe behaald. In 
mei staat er wederom een lading 
van ongeveer 5.000 kilo gepland om 
weggebracht te worden”, aldus de 
twee enthousiast.

Vrijwilligers gezocht 
Om de actie een goed gevolg te 
kunnen blijven geven, zijn Anouk 
en Fred op zoek naar vrijwilligers. 
Mensen die sponsors gaan zoeken, 
mails willen beantwoorden, helpen 
met sorteren van de dopjes, op-
halen van de dopjes door het hele 
land, klusjesmensen voor het in el-
kaar zetten van opbergbakken en 
mensen die telefonische vragen wil-
len beantwoorden. Anouk en Fred 
hopen enthousiaste reacties te mo-
gen ontvangen. Kijk voor meer in-
formatie op www.dopjesactie.nl. 
Aanmelden als vrijwilliger kan via 
06-21280511, dopjesactienl@gmi-
al.com. of g.w.m.de.bruin@tele2.nl. 
Dopjes brengen blijft uiteraard mo-
gelijk.

“Aalsmeerser kon het niet”
Jan Leliveld zingt voor 
bewoners Rozenholm
Aalsmeer - Vorige week woens-
dagmiddag tussen drie en half vijf 
was het een feestje in Woonzorg-
centrum Rozenholm in Aalsmeer. 
Volkszanger Jan Leliveld trad op 
voor de bewoners. Eén van de be-
woners op de afdeling Sonia, me-
neer van Andel, wilde dit zo graag 
en kreeg hulp van zijn dochter An-
nette om het te organiseren. Al-
le bewoners deinden mee. Er werd 
geklapt, meegezongen en genoten 
op het Nederlands repertoire en Jan 
betrok de mensen er persoonlijk bij. 

Nummers als ‘De Glimlach van een 
kind’, ‘Heb je even voor mij’ en ‘Bij 
ons in Aalsmeer’ kwamen voorbij. 
“Hij deed het zo ontzettend leuk en 
speelde zelfs op zijn accordeon. De 
volle zaal genoot. Niets anders dan 
vrolijk lachende gezichten. Het was 
een erg goed georganiseerd op-
treden vergezeld met een drankje, 
plakje worst, blokje kaas en een ad-
vocaatje. Aalsmeerser kon het niet”, 
aldus een van de bezoeksters van 
het spektakel. 
Door Miranda Gommans

Wees op tijd, op is op
Gratis compost zaterdag!
Aalsmeer - Zaterdag 21 maart kun-
nen inwoners gratis compost opha-
len bij de werf van de Meerlanden 
aan de Zwarteweg 77. Het uitdelen 
van de gratis compost is van 09.00 
tot 13.00 uur. Wethouder Beheer 
Ad Verburg zal in het begin helpen 
met uitdelen. Neem een legitimatie 
mee en kom op tijd, want op is op. 
Met deze jaarlijks terugkerende ac-
tie bedanken gemeente Aalsmeer 
en Meerlanden bewoners voor hun 
inspanningen om groente-, fruit- en 
tuinafval (GFT) gescheiden aan te 
leveren. 
Ook wil Meerlanden iedereen ken-

nis laten maken met het product 
Meer Compost dat zowel voor de 
bodem als voor het milieu van gro-
te waarde is. Meer Compost is per-
fect voor gebruik in de tuin. De na-
tuurlijke bodemverbeteraar stimu-
leert de groei van bloemen en plan-
ten op een milieuvriendelijke wijze, 
het reguleert de waterhuishouding 
en zorgt voor een natuurlijke balans 
in de bodem. Gemengd met tuinaar-
de is Meer Compost geschikt voor 
alle tuinplanten. 
Nogmaals: Voor het ontvangen van 
gratis zakken Meer Compost is het 
tonen van legitimatie verplicht.

Vogelbeurs in de Baccara 
Aalsmeer - Op zondag 22 maart or-
ganiseert Vogelvereniging Aalsmeer 
en Omstreken in ‘de Baccara’ van 
10.00 tot 13.30 uur een grootse vo-
gelbeurs. De vogelvrienden van 
Aalsmeer bezitten het keurmerk van 
de Nederlandse bond van vogellief-
hebbers, voor het diervriendelijk be-
handelen van vogels met in acht ne-
ming van de milieu eisen die tot he-
den van kracht zijn. Een hele eer om 
dit keurmerk van diervriendelijkheid 
te mogen voeren. Iedere vogellief-
hebber is welkom om vogels te ko-
pen, verkopen te ruilen of rond te 
kijken en vragen te stellen over de 

hobby betreffende 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 eigen vo-
gels is gratis, zowel voor leden als 
bezoekers. Handelaren zijn aanwe-
zig (alleen op uitnodiging) met di-
verse soorten vogels, zoals tropi-
sche vogels, kanaries en kromsna-
vels en met diverse soorten voer zo-
als zaden en zaadmengsels. Voor in-
lichtingen 06-10666878. ‘De Bacca-
ra’ is te vinden in de Baccarastraat, 
achter de Gerberastraat. 

Veiling bij 
Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 23 maart 
organiseert Viva Aquaria weer een 
gezellige avond in buurthuis Hoorn-
meer aan de Roerdomplaan 3. Tij-
dens deze avond wordt een plan-
ten- en vissenveiling gehouden. Wie 

op zoek is naar aquariumplanten en 
vissen tegen een leuk prijsje, met 
uitleg hoe ze te houden en te ver-
zorgen, kan een bod uitbrengen. 

Neem gerust uw buren of fami-
lie mee, iedereen is welkom. De 
avond in buurthuis Hormeer begint 
om 20.00 uur en de toegang is gra-
tis. Meer weten over Viva Aquaria? 
Neem dan contact op met de heer 
C. Keim via 0297-343854.

Korte cursus bij de Werkschuit
Lente kleuren met Annefi e
Aalsmeer - In een korte cursus 
‘Lente kleuren’ wordt in zes lessen 
kennis gemaakt met diverse teken 
en schildertechnieken. Deelnemers 
ontdekken de boeiende wereld van 
vorm, compositie en kleur. 

Er wordt gewerkt met kleurpotlo-
den, krijt en acrylverf op stevig pa-
pier. Tijdens de eerste les worden 
de materialen besproken. Soms ma-
ken de cursisten botanische teke-
ningen, maar ook eigen ideeën zijn 

welkom. Er is gelegenheid om lan-
ger dan één les aan een opdracht 
te werken. Er zijn inspirerende voor-
beelden in kunstboeken en gerichte 
oefeningen om stijlen te verkennen. 
Voor de meer ervaren cursist wordt 
er aandacht besteed aan lichtval, 
toon en kleurgebruik en stijlopvat-
ting. De cursus start op 30 maart op 
maandagavond van 19.30 tot 22 uur 
bij de Werkschuit. Docente is An-
nefi e van Itterzon. Opgeven kan via: 
margot.tepas@printex-int.co.

Kledingbeurs groot succes!
Aalsmeerderbrug - Afgelopen za-
terdag 14 maart werd in Christelijk 
Kinderdagverblijf Het Kroontje voor 
de eerste keer een kinderkleding- 
en speelgoedbeurs gehouden. Het 
team van Kledingbeurs Aalsmeer en 
omstreken kijkt terug op een bijzon-
der geslaagde dag. De beurs is door 
veel mensen bezocht en er was vol-
op keus, doordat veel mensen kin-
derkleding en speelgoed hadden 
ingebracht. De opbrengst voor de 
goede doelen was bijzonder hoog. 

Veel verkopers lieten hun niet-ver-
kochte kleding en speelgoed ach-
ter op de beurs. De organisatie is 
blij met alle positieve reacties die 
zij hebben gekregen van de bezoe-
kers en verkopers en hoopt volgend 
jaar opnieuw een kinderkleding- en 
speelgoed beurs te organiseren. Wie 
op de hoogte gehouden wil worden 
van de volgende beurs, kan dit mel-
den via  kledingbeursaalsmeer@
outlook.com of via www.kleding-
beursaalsmeer.webnode.nl.

Talentenjacht Jongeren Rode Kruis 
Tessa wint ‘OTT got Talent’
Aalsmeer - Zaterdag 7 maart orga-
niseerde het Jongeren Rode Kruis 
de activiteit ‘OTT got Talent’ voor 
mensen met een beperking, uit 
woonvoorzieningen van Ons Twee-
de Thuis (OTT). Het thema van de-
ze talentenjacht was Glitter and 
Glamour. De activiteit vond plaats 
in het dagcentrum van OTT Am-
stelmeer aan de Jasmijnstraat. In de 
middag werden de gasten ontvan-
gen in de versierde zaal. In groep-
jes gingen de vrijwilligers van het 
Jongeren Rode Kruis oefenen met 
de kandidaten om hun acts nog be-
ter te maken. Het oefenen ging heel 
goed. Iedereen wist al wat zij moes-
ten doen, en het zag er al fantas-
tisch uit. In de zaal was er gelegen-
heid tot het maken van aanmoedi-
gingsborden en dat werd ook ge-
daan. Daarna was het tijd om wat te 
gaan eten: patat. Dat viel bij ieder-
een wel in de smaak. Na het eten 
werd de zaal omgebouwd zodat ie-
dereen kon zitten en er een podi-
um vrij was. Er was een jury en twee 
presentatrices. Alle acts traden om 

de beurt op en lieten hun talenten 
zien. Er werd vooral gezongen. Maar 
er waren ook twee kandidaten die 
gingen dansen. Alle acts waren fan-
tastisch, en kregen goede punten 
van de jury. Het was heel spannend, 
de jury deed lang over de uitslag. 
Maar uiteindelijk was er een win-
naar: Tessa, zij heeft gedanst op het 
nummer Glitter and glamour (tevens 
het thema van de avond) van het ju-
niorsongfestival 2013. Zij mocht als 
eerste een prijsje uitzoeken. De ge-
zellige activiteit is afgesloten met 
een polonaise. En toen was het toch 
echt het einde van een zeer ge-
slaagde dag!
Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten bij activiteiten. 
De groep helpt mensen in een so-
ciaal isolement, zoals mensen met 
een beperking of ouderen. Wil je 
meer informatie over wat het Jonge-
ren Rode Kruis doet of wil je je aan-
melden als vrijwilliger? Mail naar 
jongerenrodekruis@hotmail.nl.
Door: Marije
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Koplampen van 
Dodge gestolen

Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 11 op donderdag 12 
maart is ingebroken in een au-
to, geparkeerd op een woon-
erf aan de Legmeerdijk. Om bin-
nen te komen hebben de dieven 
het slot van de achterdeur gefor-
ceerd. Gestolen zijn het naviga-
tiesysteem, een laptop, een op-
lader voor de mobiele telefoon 
en twee koplampen. Vast dure 
exemplaren. Ze zijn verwijderd 
van een Dodge Ram (grote pick-
up wagen). 

Scooter weg en 
weer retour

Aalsmeer - Een gelukkige ei-
genaar deze week. Op zater-
dag 14 maart is rond half elf in 
de avond een snorfiets gestolen 
uit een tuin in de Sportlaan. Toch 
kon de eigenaar de volgende 
dag de motor van zijn vervoer-
middel weer starten. De scoo-
ter is dezelfde nacht namelijk te-
ruggevonden door de buurtre-
gisseur in Rijsenhout. De politie 
is wel op zoek naar getuigen. De 
snorfiets was gestald achter een 
hek en volgens agenten was het 
onmogelijk om deze ‘klus’ in je 
eentje te klaren. Iets gezien? Bel 
0900-8844.

Gazelle gestolen
Aalsmeer - Gedupeerd is de ei-
genaar van een Gazelle dames-
fiets. Op woensdag 11 maart is 
deze gestolen vanuit de Turfste-
kerstraat. De ‘ongewenste wis-
sel’ heeft plaatsgevonden tussen 
half drie in de middag en half elf 
‘s avonds. De Gazelle is van het 
type Art Map en het serienum-
mer eindigt op 340. 

Armletsel na 
aanrijding

Aalsmeer - Op maandag 16 
maart om half zes in de avond 
heeft een aanrijding plaatsge-
vonden op het fietspad naast de 
N196, ter hoogte van de Dorps-
straat. Een 25 jarige fietsster uit 
Aalsmeer wilde vanaf de richting 
Hoofddorp linksaf de Lijnbaan 
inrijden. Vanaf de andere kant 
kwam een 18 jarige scooterrijder, 
eveneens uit Aalsmeer, aanrijden. 
Hij wilde bij de Lijnbaan recht-
door oversteken. De twee kon-
den elkaar niet meer ontwijken 
en botsten op elkaar. De vrouw 
is met arm- en mogelijk nekletsel 
vervoerd naar het Spaarne zie-
kenhuis. 

Fietsster gewond 
na aanrijding

Aalsmeer - Op woensdag 11 
maart rond negen uur in de 
ochtend heeft een aanrijding 
plaats gevonden op de Horn-
weg. Een 37 jarige automobilis-
te wilde vanaf de Willem Alexan-
derstraat de Hornweg oprijden. 
Een fietser van rechts verleen-
de zij voorrang, maar de 63 ja-
rige fietsster uit Amstelveen, die 
van links kwam aanrijden, zag de 
Aalsmeerse over het hoofd. De 
fietsster is met een flinke hoofd-
wond naar ziekenhuis Amstel-
land vervoerd. Hier bleek zij ook 
een gekneusde knie te hebben.

Winkeldief in 
kraag gevat

Aalsmeer - Op donderdag 12 
maart om kwart over drie in de 
middag is een jeugdige winkel-
dief op heterdaad betrapt in een 
winkel in de Ophelialaan. Door 
personeel werd gezien dat de 
14 jarige jongen uit Amstelveen 
zijn rugzak vulde met marsre-
pen, twee zakken snoep en een 
zestal blikjes energiedrank. Bij 
de kassa wilde hij vervolgens al-
leen enkele croissantjes afreke-
nen. De 14 jarige is apart geno-
men en door de politie opge-
haald en aangehouden. Op last 
van justitie krijgt hij een taakstraf 
via Halt.

Wietverkoper 
de cel in

Aalsmeer - Op zaterdag 14 
maart om kwart over vier in de 
middag zagen agenten dat twee 
jongens in de Ophelialaan een 
zakje wiet aan het verkopen wa-
ren. De agenten spraken de 24 
jarige man uit Amsterdam en de 
18 jarige jongen uit Aalsmeer 
hierop aan. Justitie vond een straf 
voor 1 zakje wiet niet noemens-
waardig, maar wat de man uit 
Amsterdam op zijn kerfstok had 
wel. De 24 jarige is al diverse ma-
len in aanraking geweest met de 
politie en justitie en geniet speci-
ale aandacht van diverse (hulp)-
instanties. Hij bleek nog een boe-
te open te hebben staan van bij-
na 2.000 euro. Hij kon kiezen uit 
of betalen of 28 dagen de cel in. 
Omdat hij de bekeuring niet kon 
betalen, is besloten hem op te 
sluiten voor genoemde periode.

Geen rijbewijs, 
auto kwijt

Aalsmeer - Aalsmeer - Op zon-
dag 15 maart om half een in de 
middag zag de surveillance van 
de politie een voor hen beken-
de auto staan in de Mendel-
straat. De bestuurder van deze 
opvallende Daihatsu heeft geen 
rijbewijs en is al drie keer aan-
gehouden omdat hij toch auto 
reed. Onder andere is hij op de-
ze overtreding betrapt in Hoofd-
dorp en in Nieuwkoop. Deze vier 
keer was voor de officier aanlei-
ding om nu een straffe maatre-
gel te treffen en de auto van de 
24 jarige Poolse man zonder vas-
te woon- of verblijfplaats in be-
slag te nemen. Deze opgelegde 
maatregel is direct uitgevoerd. 
De 24 jarige kon te voet verder.

VW Golf 
gestolen

Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 17 op woensdag 18 maart is 
vanuit de Linnaeuslaan een zwar-
te VW Golf gestolen. Kenteken van 
de auto is 94-NHH-7. Op de plaats 
waar de volkswagen geparkeerd 
stond, zijn sporen van inbraak of 
diefstal gevonden. De auto is ont-
vreemd tussen zes uur dinsdag-
avond en woensdagmorgen tien 
voor vijf. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844.

Kudelstaart - Vorige week 2 maart 
was een bewoner van het apparte-
mentencomplex Mijnsheerlijckheid 
vanaf het terras in het water ge-
reden. Ruim een week later, op 11 
maart, is een noodhek geplaatst. 
“Toen ik in juli 2013 de sleutel van 
ons nieuwe appartement kreeg, heb 
ik meteen op de gevaarlijke situatie 
gewezen. Er werd gezegd dat er een 
hek zou komen, maar dat heeft ruim 
anderhalf jaar geduurd. Het hek is 
pas neergezet nadat iemand het wa-
ter ingereden was. Ofwel: Als het kalf 
verdronken is, dempt men de put. De 
roodwitte planken zijn goed voor de 
veiligheid, maar ze doen afbreek aan 
de schoonheid van het mooie com-
plex, net zoals de geïmproviseer-

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

PACT-café over duurzaamheid 
Aalsmeer - Op woensdag 25 maart 
organiseert PACT het eerste PACT-
café van 2015. Het thema is: Duur-
zaamheid, maatschappelijk verant-
woord ondernemen en consumeren. 
Ines Buskermolen (BAM) zal ter in-
leiding een analyse van het begrip 
duurzaamheid geven. Harrie Stok-
man van Direct Current zal vertellen 
waarom gelijkstroom de toekomst 
heeft. Het is niet de vraag óf, maar 

wanneer een gelijkstroom-netwerk 
gemeengoed wordt. Ulla Eurich van 
Sienergie zal ingaan op het ener-
giezuiniger maken van woningen 
en gebouwen voor huizenbezitters 
en bedrijven. De bijeenkomst wordt 
geleid door Kees Buskermolen van 
PACT, vindt plaats in cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat en be-
gint om 20.15 uur. De zaal is open 
vanaf 20.00 uur. Iedereen is welkom.

Te bizar voor woorden
“Ik woon al acht jaar met plezier 
in Aalsmeer, in de woonwijk Horn-
meer. Ik heb hier nooit echt iets 
raars meegemaakt. Tot vorige week. 
Ik had mijn auto op een andere plek 
geparkeerd dan normaal. Aangezien 
het mooi weer was heb ik hem twee 
dagen niet nodig gehad. Toen ik er 
echter even mee weg wilde gaan 
zat er een klein rood memobrief-
je onder mijn ruitenwisser met de 
tekst: ‘Ik wil graag mijn auto *kente-
ken* hier weer neerzetten! Dank U’. 
Dat uitroepteken heeft me nog het 
meest verbaasd. Het wellicht vrien-
delijk bedoelde briefje kwam in mijn 

ogen nogal dwingend over. Ik wil 
niet kinderachtig zijn om het kente-
ken zichtbaar te maken van degene 
die het geschreven heeft. Wat ik wel 
wil is vooral mijn verbazing uiten. 
Ik vind het te bizar voor woorden 
om je parkeerplek op deze manier 
op te eisen. Er is per slot van reke-
ning toch parkeerruimte genoeg in 
de Hornmeer? Omdat ik jonge kin-
deren heb die hier graag in de buurt 
spelen houd ik dit liever anoniem. 
Ik wilde het echter toch graag even 
delen met mede-Aalsmeerders.”
Naam, adres en email bekend
bij de redactie.

ingezonden

Kom actie voor de aarde 
tijdens Earth Hour?
Aalsmeer - zaterdag 28 maart or-
ganiseert het Wereld Natuur Fonds 
voor de tiende maal Earth Hour, de 
wereldwijde actie voor onze aar-
de. Met Earth Hour laten miljoenen 
mensen en duizenden organisaties 
zien dat zij de toekomst van de aar-
de belangrijk vinden, met één sim-
pel gebaar: om 20.30 uur geduren-
de één uur het licht uitdoen. Onze 
leefwijze heeft grote impact op de 
natuur: grootschalige ontbossing 
en ons energieverbruik zijn van ne-
gatieve invloed op het klimaat. Kli-
maatverandering is één van de 
grootste bedreigingen van de na-
tuur. Doordat de aarde opwarmt, 
worden leefgebieden van dieren 
aangetast. Zo smelt de Noordpool 
en verliezen koraalriffen hun kleur. 
Deze impact verkleinen lijkt soms 
moeilijk, maar het is wel mogelijk. 
Er zal op grote schaal overgescha-
keld moeten worden op energie uit 
hernieuwbare bronnen zoals zon en 
wind. Daarnaast moet ontbossing 
worden aangepakt. In bomen zit 

veel CO2 opgeslagen, dat vrijkomt 
als bos wordt gekapt of verbrand. 
Verantwoord bosbeheer is één van 
de oplossingen waar het WNF voor 
strijdt. Wethouder Jop Kluis: “Ik sta 
helemaal achter het initiatief van 
het Wereld Natuur Fonds. Tijdens 
Earth Hour zal de verlichting op de 
watertoren uit zijn en ga ik op be-
zoek bij een aantal donkere huizen 
in Aalsmeer. Voor iedereen die op 
dat moment thuis is en het licht uit 
heeft heb ik een mooi duurzaam ca-
deau. Energiebewustheid begint bij 
onszelf. Laten we samen de aarde 
door geven door duurzaam met on-
ze energie om te gaan!” In 2014 de-
den meer dan 7.000 gemeenten en 
steden en miljoenen mensen in 162 
landen mee met Earth Hour. Door 
uw deelname maakt u duidelijk dat 
het belangrijk is om duurzame keu-
zes te maken en zorgvuldig om te 
gaan met alles wat de aarde ons 
geeft, zoals energie, grondstoffen, 
voedsel, water, frisse lucht en een 
veilige leefomgeving.

Gemeente verwijdert onveilige 
bomen in Kudelstaart
Aalsmeer - De gemeente heeft zorg-
plicht voor haar bomen in het kader 
van veiligheid. Alle gemeentelijke bo-
men zijn in 2014 visueel gecontroleerd 
op veiligheid. Hiervoor wordt de Visu-
al Tree Assessment (VTA) methode toe-
gepast. In totaal zijn er in de gemeen-
te circa 7.000 bomen gecontroleerd. De 
gemeente heeft in het kader van duur-
zaam beheer zich als doel gesteld om 
middels deze inspectie en kapronde 
onveilige situaties voor te zijn. Een aan-
tal bomen is aangemerkt als een ver-
hoogd risico voor de omgeving. In Oost 
zijn inmiddels een aantal bomen ge-
kapt. De tweede kapronde start in Ku-
delstaart in de week van 22 maart. Ook 
in het Dorp, Stommeer en Hornmeer 
haalt de gemeente onveilige bomen 
weg. Voor deze specifieke locaties volgt 
nog nadere informatie. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd als er geen 
verstoring is van (broedende) vogels. 
Door deze zorgvuldige werkwijze wordt 
voldaan aan de Flora- en Faunawet. 

Verhoogd risico
Uit de veiligheidscontrole is gebleken 
dat in Kudelstaart een aantal bomen 
een verhoogd risico voor de omgeving 
oplevert. Het gaat om bomen die op dit 
moment al onveilige situaties opleve-
ren, maar ook om bomen die op korte 
termijn niet levensvatbaar zijn en ver-
volgens risicovol worden. Omdat het 

hier om noodkap gaat in verband met 
veiligheid is hier geen vergunning voor 
nodig. Waar mogelijk worden op ter-
mijn bomen op dezelfde plaats of bin-
nen de gemeente herplant. De bomen 
die als risicovol zijn bestempeld zijn 
aangetast. Het gaat hierbij om bijvoor-
beeld: beschadigingen (stormschade, 
blikseminslag, takbreuk, maaischade); 
ziekte (Zwamaantastingen, esserbast-
woekerziekte, kastanjebloedingsziek-
te); plagen (wilgenhoutrups); dood/ af-
stervende bomen; ouderdom (dit levert 
takbreukgevoeligheid op, met name bij 
populieren). Van de te kappen bomen 
zijn een beperkt aantal bomen beeld-
bepalend voor de omgeving. Bij deze 
beeldbepalende bomen wordt de buurt 
vooraf geïnformeerd middels een infor-
matiebrief.

Groenstructuur en toekomst
Kudelstaart is een groen en een boom-
rijk dorp. In de loop van de jaren zijn 
bomen weggevallen of gekapt. Op ver-
schillende plekken zijn ook bomen 
aangeplant, zoals bij de Mijnsheren-
weg en de Schweitzerstraat. Ook in de 
toekomst wil de gemeente investeren 
in het groen van Kudelstaart. Het ko-
mende jaar wordt hiervoor een bomen-
plan ontwikkeld. Dit plan omvat maat-
regelen voor vervanging van een deel 
van het bomenbestand zodat een vitale 
groenstructuur ontstaat.

Leve het Aldersakkoord!
Eef Haverkort uit Zwanenburg gelooft 
in het Aldersakkoord over de groei van 
Schiphol (NMB 10 februari). Daar kijk 
ik niet van op, want hij mocht samen 
met Cees van Ojik bij Alders aan de 
Tafel zitten waar die akkoorden zijn 
bedacht. Volgens de heer Haverkort 
is het Aldersakkoord ook goed voor 
de inwoners van Aalsmeer. Daar kijk 
ik wel van op. Want wij, ervaringsdes-
kundigen waar het de Aalsmeerbaan 
betreft, weten wel beter! Ten eerste. 
De heer Haverkort gelooft dat ’t zon-
der Aldersakkoord allemaal nog veel 
erger had kunnen zijn. Tsja, in Zwa-
nenburg misschien. Maar wat hebben 
wij daaraan, als het in Aalsmeer ook 
mét Aldersakkoord heel erg wordt? U 
moet er namelijk serieus rekening mee 
houden dat het aantal vluchten op de 
Aalsmeerbaan nog met zo’n 30% toe-
neemt, van circa 75.000 in 2015 naar 
om-en-nabij 100.000 in 2020. Ten 
tweede. De heer Haverkort stelt dat 
- vanwege het akkoord - de groei in 
2020 stopt bij 500.000 vluchten. Daar-
na moet de groei van Schiphol gelijk 
op gaan met de verbetering van het 
leefmilieu: 50/50 heet dat, een soort 
‘eerlijk delen’. In Aalsmeer hebben 
we daar ervaring mee. In 1995 was 
dat namelijk ook het plan; toen heet-
te dat geen 50/50 maar de ‘dubbel-
doelstelling’: Schiphol zou groter wor-
den en het leefmilieu zou verbeteren. 
We ondervinden in Aalsmeer dage-
lijks wat daarvan is terecht gekomen. 
Schiphol is inderdaad veel groter ge-
worden; maar voor de beloofde verbe-
tering van het leefmilieu moet je niet 
in Aalsmeer zijn. Misschien in Zwa-

nenburg? Hoeveel erger het na afloop 
van het Aldersakkoord in 2020 dan 
toch nog weer wordt in Aalsmeer: nie-
mand die ’t weet, ook de heer Haver-
kort niet. En dan nog wat. Hoe zeker 
is eigenlijk de bewering van de heer 
Haverkort dat het zonder Aldersak-
koord nog veel slechter zou zijn? Wat 
zou de landelijke politiek hebben ge-
daan als de omwonenden met z’n al-
len – dus ook de heren Haverkort en 
Van Ojik - het Aldersakkoord hadden 
geweigerd omdat de herrie- en hin-
dergrens toch echt wel is bereikt? Ze 
hebben dat niet aangedurfd, dus dat 
zullen we nooit weten… Ten derde en 
tot slot. Als Schiphol dan in het alge-
meen belang zo groot moet groeien, 
en zoveel hinder moet veroorzaken, 
sluit dan een Herenakkoord en kom de 
ernstig gedupeerde omwonenden te-
gemoet. Koop ze uit, help ze verhuizen, 
bedenk iets. Maar kom dan niet met 
dorpshuizen, plantsoenen, recreatie-
eilanden en wat dies meer zij; daar-
mee worden de ernstig gehinderde 
omwonenden echt niet geholpen. Ook 
daarin schiet het Aldersakkoord voor 
Aalsmeer volledig tekort. Ik herhaal 
onze oproep van 29 januari. Eigena-
ren en huurders van woningen bij de 
Aalsmeerbaan: verenigt u! Meldt u bij 
ons aan, en neem het behoud van uw 
woongenot in eigen hand; in de Schip-
holregio kun je dat beter niet aan be-
stuurders en bewonersvertegenwoor-
digers overlaten. Die les hebben we nu 
toch wel geleerd.

Jan Boomhouwer
Info@geus-aalsmeer.nl

ingezonden

Vrijwilligers gezocht voor klusjes
College, fracties en jij/u 
aan de slag op NLDoet?
Aalsmeer - Ook dit jaar zijn er weer 
veel klussen tijdens NLDoet, de groot-
ste vrijwilligersactie van Nederland, 
die aanstaand weekend plaatsvindt. 
In Aalsmeer zijn nog steeds vrijwilli-
gers nodig voor zowel vrijdag 20 als 
zaterdag 21 maart. Meer dan 142 vrij-
willigers kunnen de handen uit de 
mouwen steken. In heel Nederland 
zelfs 325.000. Traditiegetrouw zijn ook 
de wethouders en burgemeester van 
Aalsmeer van de partij. Burgemeester 
Jobke Vonk helpt vrijdagmiddag bij 
de Wereldwinkel in de Zijdstraat. De 
wethouders Ad Verburg, Gertjan van 
der Hoeven en Tom Verlaan gaan vrij-
dag helpen bij ’t Kloosterhof. De wet-
houders Jop Kluis en Gertjan van der 
Hoeven gaan zaterdag mee de West-
einder schoonmaken. Maar, er zijn 
nog meer vrijwilligers nodig voor ko-
mend weekend. Bij verpleeghuis Ro-
zenholm, ’t Kloosterhof, Ons Twee-
de Thuis Amstel-Meer en voor het 

schoonmaken van de Westeinder-
plassen zijn nog twintig vrijwilligers 
nodig voor verschillende klussen. Via 
www.nldoet.nl kunnen de klussen be-
keken worden en kunnen inwoners 
zich opgeven. 

Fractie AB helpt mee
Niet alleen de twee wethouders van 
AB gaan de handen uit de mouwen 
steken, een groot aantal fractieleden 
van Aalsmeerse Belangen vaart aan-
staande zaterdag 21 maart uit met 
twee pramen om mee te helpen met 
de schoonmaakactie op de Westein-
der plassen en de Oosteinderpoel. D 
fractie heeft nog plaats voor vrijwilli-
gers die met deze actie willen helpen. 
De pramen vertrekken zaterdag van-
af het clubhuis van Watersport Vereni-
ging Aalsmeer aan de Uiterweg 155 
om 9.00 uur. Opgeven kan bij Leo van 
Erp via 06-36573200 en leovanerp2@
gmail.com

Makkelijke avond bij commissie 
Maatschappij en Bestuur
Aalsmeer - Op een avond zonder on-
derlinge spanningen en onder toe-
ziend oog van huidig burgemeester 
Jobke Vonk sprak de commissie Maat-
schappij en Bestuur over het vaststel-
len van de kredieten voor de Rietpluim 
en de nieuw te bouwen school in de 
Hornmeer. In het eerste geval heeft de 
Rietpluim aan de gemeente geld ge-
vraagd om het klimaat in de lokalen op 
de bovenverdieping te verbeteren. De 
school heeft vanaf het begin al proble-
men om deze lokalen in de zomer op 
een acceptabele temperatuur te hou-
den. 
“Het geld dat hiervoor nodig is wil-
len we uit de algehele reserve halen. 
De reden dat we dit net hebben opge-
nomen in de Lente-nota is, dat we dit 
voor de zomer opgelost willen hebben. 
De reden hiervoor lijkt me duidelijk. 
Als we willen dat onze scholieren goed 
presteren dan moeten we ook zorgen 

voor een omgeving die daar geschikt 
voor is”, aldus wethouder van der Hoe-
ven. Zoals verwacht leverde het voor-
stel weinig weerwoord op. De wethou-
der kreeg nog wel wat sturing en vra-
gen mee van PACT en de VVD die zich 
afvroegen of er al nagedacht was hoe 
de 170.000 euro die de maatregelen 
met zich meebrengen terugverdiend 
kunnen worden. Over het budget van 
220.000 voor de opstartfase voor de 
nieuwe fusieschool die gebouwd zal 
worden werd ook al snel overeenstem-
ming bereikt. Vragen over of de ge-
meente nog invloed zou hebben op 
de bouw werden van de hand gewe-
zen. Doordat de scholen als bouwheer 
optreden is er voor de gemeente geen 
ruimte om invloed uit te oefenen op de 
vormgevening. Zij heeft in dit project 
alleen de rol van financier. 

Door Casper Jansen Sieraden, geld 
en iPad gestolen

Aalsmeer - Op maandag 16 
maart is tussen kwart voor een 
en half vier in de middag in-
gebroken in een woning op 
de Oosteinderweg, hoge 450+ 
nummers. Om binnen te komen 
hebben de dieven de voordeur 
geforceerd. De politie denkt dat 
de voordeur open getrapt is. Het 
hele huis is doorzocht. De inbre-
kers zijn er vandoor gegaan met 
een iPad, diverse sieraden en 
een geldbedrag.

Hek veilig, niet mooi!
de rijwielsluis op de witte brug in de 
Mijnsheerlijckheid. Ik hoop dat er 
snel mooiere voorzieningen voor ko-
men”, mailt Jan Vrolijk, bewoner van 
Nobelhof 9.
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Jeugdige initiatiefnemers zoeken sponsors

Jesse en Stijn maken film 
over zinloos geweld
Aalsmeer - Jesse Bleekemolen (17) 
en Stijn van Dongen (15) zijn waar-
schijnlijk het meest jonge produc-
tie duo waar men ooit van gehoord 
heeft. In 2014 besloten zij om het 
bedrijf Take One NL Productions op 
te richten, een allround productie-
bedrijf en daarbij het eerste produc-
tiebedrijf in Nederland onder leiding 
van zulke jonge talenten. De twee 
jongens hebben elkaar leren ken-
nen tijdens een schoolproject, waar-
bij hun passie voor film en televi-

sie gelijk resulteerde in een vriend-
schap. Waar Stijn zich vanaf jongs 
af aan bezig hield met de montage 
van verschillende filmpjes, was Jes-
se meer geïnteresseerd in het be-
denken van televisie. Eyeworks zag 
al vroeg het talent van deze jongens, 
waardoor Jesse een stage plaats 
kreeg aangeboden en hij nu nog 
steeds geregeld achter de came-
ra staat tijdens de ontwikkeling van 
verschillende televisieprogramma’s.
Take One NL Productions is gespe-

Provinciale Staten en Waterschap
Dubbele verkiezingen: 
“Het loopt lekker door”
Aalsmeer - Om half acht in de och-
tend gingen gisteren, woensdag 18 
maart, de deuren al open van de to-
taal vijftien stembureaus in de ge-
meente. Hard is de afgelopen dagen 
gewerkt om alle stembureaus in te 
richten. Stemhokjes en stembus-
sen klaar zetten, de rode potloodjes 
nog even slijpen en natuurlijk tafels 
en stoelen neerzetten voor alle me-
dewerkers van de stembureaus en 
voor de gezelligheid snoepjes ko-

pen om op de tafels te zetten. Nieu-
we stemlocatie is het gemeentehuis 
en wellicht was dit de reden dat de 
deur nog niet plat gelopen werd. In 
de ochtend mochten de heren en 
dames een redelijk aantal stem-
mers verwelkomen, maar in de mid-
dag werd het heel wat rustiger. Mis-
schien wel stilte voor de storm, de 
werkenden komen tot slot allemaal 
na vijf of zes uur en stemmen mocht 
tot negen uur in de avond. Op het 

cialiseerd in het maken van ver-
schillende producties. Van reclames 
tot speelfilms, elke situatie wordt 
door deze mannen op een unieke 
en persoonlijke manier vastgelegd.
Hun focus ligt op dit moment bij het 
op de kaart zetten van maatschap-
pelijke problemen door middel van 
beeld en geluid, iets waar veel te-
levisie- en filmmakers voor terug 
deinzen. Hun eerste grootschali-
ge project was de korte film ‘uit het 
oog, maar niet uit het hart’ . Een film 
in opdracht van de Stichting Te-
gen Zinloos Geweld, waarin men 
geconfronteerd wordt met de har-
de waarheid over het gebruik van 
zinloos geweld onder jongeren en 
hoe makkelijk dit verkeerd kan aflo-
pen. Dit was ook het doel van Jesse 
en Stijn; mensen confronteren met 
een maatschappelijk probleem wat 
ver weg lijkt, maar vaak dichterbij 
is dan men denkt. Vanaf 1 mei 2015 
gaat de productie gebruikt worden 
als voorlichtingsfilm op alle middel-
bare scholen door heel Nederland. 
De video duurt 17 minuten en heeft 
Jesse en Stijn vele positieve reacties 
opgeleverd. ‘Top’, vinden de twee, 
maar nog niet genoeg. De twee 
willen verder op dit onderwerp in-
gaan. Jesse vertelt: “Sinds kort zijn 
wij ambassadeurs geworden van 
de landelijke stichting tegen zinloos 
geweld, de stichting Moed. Wij ko-
men namens de jongeren op voor 
het maatschappelijke probleem van 
zinloos geweld. We hebben beslo-
ten meer mensen te gaan proberen 
te bereiken en te overtuigen dat zin-
loos geweld een groot maatschap-

pelijk probleem is, waar wij met zijn 
allen iets aan kunnen veranderen. 
We hebben besloten om een gro-
ter publiek te bereiken en ze meer 
inzicht te laten geven in het maat-
schappelijke probleem van zinloos 
geweld. We zijn nu al een tijdje be-
zig met de voorbereidingen op een 
Nederlandse speelfilm, die volgend 
jaar januari in de Nederlandse art-
house bioscopen moet gaan ver-
schijnen. In de speelfilm gaan een 
aantal bekende acteurs en actrices 
spelen om meer bekendheid voor 
de film en het probleem te krijgen.” 
Stijn en Jesse spreken tegenwoor-
dig ook met een aantal slachtoffers 
en nabestaande die in aanraking 
zijn geweest met zinloos geweld 
om zo meer inzicht te krijgen in het 
maatschappelijk probleem.

Jesse vervolgt: “We zitten nu mid-
den in het productieproces van 
de speelfilm, waarvoor we hard op 
zoek zijn naar sponsoren. Wellicht 
met een berichtje in de Nieuwe 
Meerbode kunnen wij er een aantal 
sponsoren bij krijgen. Heel belang-
rijk voor ons, omdat we zo een mooi 
project af kunnen leveren.” Onder 
de indruk van deze twee jonge on-
dernemers en hun initiatief om een 
maatschappelijk probleem aan te 
pakken en wilt u/jij hier graag een 
sponsor-bijdrage aan leveren? Jes-
se en Stijn hopen op veel reacties. 
Emailen (voorkeur) kan naar Ta-
keOneNL@hotmail.com of bel 06-
23096904. Eerst meer weten? Be-
kijk dan de website: www.takeone-
productions.nl.

stemlokaal in de Baccarastraat wa-
ren ze in het gemeentehuis best een 
beetje jaloers. “Daar zitten ze al bo-
ven de 400.” Even na het middag-
uur zit ook één van de twee stem-
bureaus in De Mikado al ruim bo-
ven de 400 kiezers. De heren had-
den verbaasd gereageerd toen zij in 
de vroege ochtend arriveerden om 
de deur open te zetten. Er stond al 
een rij stemmers klaar! 
Twee keer stemmen mochten alle 
inwoners vanaf 18 jaar. Kiezen van 
de leden van de Provinciale Sta-
ten en de voorkeur geven wie lid 
mag worden van het algemeen be-
stuur van de waterschappen in Ne-
derland. In Kudelstaart is dit laat-
ste nog best lastig. In Aalsmeer 
kiest iedereen voor Rijnland, maar 
in Kudelstaart stemt ook een groot 
deel op waterschap Amstel, Gooi, 
en Vecht. De bewoners van de Ku-
delstaartseweg bijvoorbeeld die aan 
de kant van de Westeinder wonen 
‘horen’ bij Rijnland, de buren aan de 
overkant bij Amstel, Gooi en Vecht. 
In deze gaf wethouder Ad Verburg 
aan, die zitting had in de Antonius-
school, nog best op te zien tegen 

de lange klus van tellen in deze. Al-
le waterschapkeuzes werden name-
lijk in dezelfde bus gegooid. De op-
komst hier was overigens ook goed, 
“Loopt lekker door”, aldus de heren. 

Rode potloodjes
Het grootste probleem deze dag: 
Niet de rode potloodjes scherp hou-
den, maar ze in de hokjes houden. 
De potloodjes zitten niet, zoals an-
ders, vast en menigeen is hierdoor 
onbewust de nieuwe eigenaar ge-
worden van een rood potlood. Eén 
stemmer in Kudelstaart ontdekte 
kort na het verlaten van het stem-
bureau dat hij het potlood in zijn zak 
had gestoken en kwam keurig het 
kleurtje terug brengen. De stem-
bureaus werden ‘bemand’ door al-
le wethouders, medewerkers van de 
gemeente en vrijwilligers. Niet door 
burgemeester Jobke Vonk. Zij had 
andere bezigheden, maar had wel 
tijd vrij gemaakt in haar agenda om 
(natuurlijk) te stemmen en de diver-
se lokalen in de gemeente te bezoe-
ken. 
Vandaag (donderdag) de uitslag op 
www.meerbode.nl. 

Kennis maken met sport op 
Wereld Downsyndroom Dag
Amstelland - 21 Maart is door de 
Verenigde Naties uitgeroepen tot 
Wereld Downsyndroom Dag. Op de-
ze dag wordt extra aandacht be-
steed aan de mogelijkheden en ta-
lenten, die mensen met het syn-
droom van Down hebben. Sport is 
voor deze doelgroep erg belang-
rijk en mede daarom zet Sportser-
vice Noord-Holland zich intensief in 
op het gebied van aangepast spor-
ten. Mensen met het syndroom van 
Down hebben een grotere kans op 
overgewicht en vaak een minder 
goede coördinatie. 
Daarom is sport juist voor deze 
doelgroep erg belangrijk. In de re-
gio Amstel en Meerlanden zijn veel 
sportmogelijkheden voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Hockeyvereniging Myra uit Amstel-
veen heeft een sportaanbod voor 
mensen met een verstandelijke be-
perking. De vereniging heeft een 
aantal spelers met het Downsyn-
droom. Op zaterdag van 10.00 tot 
11.00 uur, trainen vijf G-teams in de 
leeftijd van 7 tot en met 20 jaar, op 
verschillende niveaus. Bij deze ver-
eniging wordt niet alleen getraind, 

maar ook meegedaan met een G-
competitie. In het kader van Wereld 
Downsyndroom Dag zet Hockeyver-
eniging Myra op 21 maart haar deu-
ren open en mogen mensen met 
een verstandelijke beperking een 
keer gratis meedoen met de trai-
ning. Aanmelden bij Wout Werker 
via 023-5575937 of asaml@sport-
servicenoordholland.nl. Naast hoc-
key zijn er meer sporten en activi-
teiten beschikbaar in de regio Am-
stel en Meerlanden voor mensen 
met een verstandelijke beperking, 
bijvoorbeeld tennis en voetbal. In 
hoofddorp heeft onder andere SV 
Overbos twee G-elftallen die zowel 
trainen als competitie spelen. En op 
tennisgebied hebben Tennisvereni-
ging Smash in Cruquius, Tennisver-
eniging Nieuw-Vennep en ATV Die-
men een sportaanbod voor men-
sen met een verstandelijke beper-
king. Op de website www.aange-
pastsporten.info staat het volledige 
overzicht van het aangepast sport-
aanbod in de verschillende regio’s. 

Foto: Sportservice Noord-Hol-
land

Feestje met verteller Wijnand 
Stomp in bibliotheek
Amstelveen - In 2015 is Wijnand 
Stomp, ofwel ‘Mister Anansi’ der-
tig jaar actief als theatermaker. Een 
mooi moment om een feestje te 
geven. Dat doet hij op zondag 29 
maart in bibliotheek Amstelveen op 
het Stadsplein. Iedereen in de leef-
tijd van 6 tot 106 is van harte uit-
genodigd om dit feest mee te vie-
ren. Op het toneel komt een echte 
keuken te staan waar Stomp samen 
met het publiek ‘verhalensoep’ gaat 
maken. 
Een binnenkomende E-meeuw van 
zijn familie, die aan de overkant van 
de grote zoutwaterplas woont, ver-
andert de zaak. Ze moeten er zo 
verschrikkelijk hard werken, dat ze 
niet meer weten wat lachen is. Wie 
helpt mee in de keuken met vrolijke 
verhalen soep maken, zodat de fa-
milie weer kan lachen? Bij Wijnand 
Stomp is alles mogelijk. Wie weet 
sta jij straks op het podium en ver-

tel je mee. Wijnand Stomp is één van 
de bekendste theatrale vertellers die 
Nederland rijk is. Ook bekend als 
Mister Anansi creëert en speelt hij 
voorstellingen waarin zijn kleurrijke 
afkomst een belangrijke rol speelt. 
Hij ontleent veel inspiratie aan de 
Antillen, het land van zijn vader, 
maar is evenzeer verbonden met de 
Hollandse aarde, het land van zijn 
moeder. Stomp is een fysieke ver-
halenverteller die als geen ander 
met passie en zijn theatrale vertel-
stijl jong en oud al meer dan 30 jaar 
weet te boeien. Ook is hij regelma-
tig op TV te zien bij KRO kindertijd. 
Hef feest begint zondag 29 maart 
om 15.30 uur, duurt tot 16.25 uur en 
is voor iedereen tussen de 6 jaar en 
106 jaar. Kaarten voor het feest zijn 
te koop in een van de Amstelland 
bibliotheken of op de website van 
de bibliotheek www.debibliothee-
kamstelland.nl.

Kom zingen in 
de Pauluskerk
Amstelveen - Op zaterdag 28 maart 
organiseert het Christelijk gemeng-
de koor Cum Laude een Paascon-
cert in de Pauluskerk te Amstelveen. 
De avond zal uiteraard in het teken 
staan van het lijdens- en opstan-
dings evangelie. Gastorganist deze 
ontmoeting is Cees Oskam en op pi-
ano Peter van Dongen. Speciale gast 
is panfluitist Maarten van der Spek 
uit Lisse. Hij is beslist een aparte mu-
sici op deze concertavond. Het koor 
Cum Laude onder leiding van Wim 
van Dijkhuizen wordt bijgestaan door 
het Christelijk gemengde koor Hiddai 
uit Wilnis. Het belooft al met al een 
mooie concertavond te worden. Er is 
ook nog de samenzang als omlijsting 
van het geheel. Het concert begint 
om 20.00 uur en de toegang is vrij. 
Wel zal er een collecte ten bate van 
de kosten worden gehouden.

NK pony dressuur
Volkslied klinkt speciaal voor 
Z2-kampioene Zoë Kuintjes
Aalsmeer - 18 cursief: 24:Aalsmeer 
- Afgelopen zaterdag 14 maart 
vond het NK pony dressuur plaats 
in Ermelo. Zoë Kuintjes, lid van PSV 
Funny Horse, is hier gehuldigd als 
KNHS-kampioen van het Z2 cate-
gorie dressuur. Naast de eer, de 
medaille, sjerp en deken zong het 
publiek speciaal voor Zoë ook nog 
eens het volkslied. Omdat de mu-
ziek was uitgevallen, zongen de 
toeschouwers massaal mee. Zoë 
Kuintjes vormt een succesvolle 
combinatie met de aansprekende 
schimmel Elin’s Nosisdador. 
Totaal 28 combinaties kwamen aan 
de start voor de eerste proef. Hier-
bij eindigde Zoë als eerste. Daar-
na mochten de beste acht nog-
maals in de ring komen om een 
kür op muziek te rijden. Zoë stond 
na haar gereden proef op de eerste 
plaats, maar daarna kwamen nog 
twee goede deelnemers aan de 
start. Het bleef tot het eind span-
nend, maar uiteindelijk kwamen de 

scores op het bord en wist Zoë met 
een score van 71,718% het goud te 
pakken. Deze indoorzege komt dan 
ook te staan in een mooi rijtje re-
sultaten, waaronder de derde plek 
op het outdoor kampioenschap 
vorig jaar, drie overwinningen op 
CDI Zakrzow in Polen in novem-
ber en een eerste, tweede en der-
de plek op ICNN Drachten afgelo-
pen januari. Over de twee proeven 
die haar de overwinning brachten 
in Ermelo vertelt ze: “Het ging heel 
goed. Het is best een spannende 
hal, maar gelukkig bleef mijn po-
ny goed luisteren en kon ik goede 
proeven neerzetten.” Als dit kampi-
oenschap is gevierd gaat Zoë – die 
les krijgt van Jordy van Wijnen en 
Derk Schekkerman van HMS Sta-
bles en kadertrainingen volgt bij 
bondscoach Tineke Bartels – zich 
richten op de komende landen- 
en kadervormingswedstrijden. “En 
dan maar hopen dat ik naar het EK 
mag dit jaar”, aldus deze topper.

Nog 1 keer: Sportplaatjes 
ruilen in RKDES-kantine
Kudelstaart - Op zaterdag 28 
maart van 11.00 tot 14.00 uur wordt 
in de kantine bij RKDES aan de Wim 
Kandreef de allerlaatste ruildag ge-
houden om het RKDES sportplaat-
jesalbum vol te krijgen! Na de mooie 
sportieve kick off op het plein en 
acht weken intensief sportplaat-
jes sparen bij alle winkels van win-
kelcentrum Kudelstaart, zal de rust 
weer wederkeren. De dranghek-
ken verdwijnen en de in RKDES 
stijl aangeklede winkels zullen weer 
transformeren naar hun eigen huis-
stijl. Vele mensen hebben door deze 
leuke actie de weg weten te vinden 
naar het winkelcentrum van Ku-
delstaart om sportplaatjes te spa-

ren. Ook de posters en mokken met 
eigen afbeelding waren een groot 
succes. Zo’ n groot succes dat deze 
actie nog even door zal gaan, want 
hoe leuk is het om jezelf op de mok 
of poster cadeau te krijgen! (bestel-
formulieren t/m 28 maart bij de ruil-
dagen en de servicebalie van Albert 
Heijn Alders Kudelstaart). De win-
keliersvereniging van winkelcen-
trum Kudelstaart hebben met de 
sportplaatjesactie de Kudelstaartse 
ondernemers ‘in the picture’ gezet 
en zien de mensen graag terug in 
Kudelstaart waar het gezellig bood-
schappen doen is! RKDES bedankt 
hiermee de winkeliersvereniging 
Kudelstaart voor de leuke actie!
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Zoveel inspiratie, 
ideeën en tips

In 2015 is het precies 125 jaar 
geleden dat Vincent van Gogh 
(1853-1890) is gestorven. Dit 
moment wordt door Keukenhof 
aangegrepen om de beroemde 
Nederlandse kunstenaar te eren. 
Hoogtepunt in het Van Gogh-jaar 
is een bloembollenmozaïek van 
Vincent van Gogh van ruim 250 m2 
en gemaakt van duizenden tulpen 
en muscari’s. De bloemenshows in 
het Oranje Nassau Paviljoen laten 
prachtige combinaties zien tussen 
de tienduizenden bloemen en zijn 
schilderijen. 

Selfie-tuin
Nieuw in 2015 is een prachtige 
Selfie-tuin, geïnspireerd door de 
zelfportretten van Van Gogh, maar 
in een modern jasje gestoken.

Keukenhof is dé plek om deze lente te genieten van miljoenen bloeiende tulpen, narcissen, hyacinten en andere bolbloemen. Een 
dag vol beleving die u niet snel zult vergeten. Het mooiste lentepark ter wereld biedt een unieke geur- en kleurbeleving, meer dan 
20 spectaculaire bloemenshows, verrassende inspiratietuinen en vele bruisende evenementen.

Thema 2015: Van Gogh

Zoveel bloemen en kleuren, zoveel 
inspiratie, ideeën en tips waarmee 
u thuis aan de slag kunt. Een 
wandeling door Keukenhof is ont-
dekken wat de actuele trends zijn 
en wat u zelf het mooist vindt. Laat 

u verrassen in de inspiratietuinen 
en bezoek de spectaculaire bloe-
menshows. De creativiteit van onze 
arrangeurs kent geen grenzen. 
Ervaar dat alles mogelijk is, ook in 
uw eigen tuin, in uw eigen stijl.

Keukenhof is ook leuk voor kinderen
Keukenhof is een feest voor het hele gezin. Kinderen kunnen ronddolen tussen de mooiste bloe-
men, “lopen” over het water, spelen in de natuurlijke speeltuinen, genieten op de kinderboerderij 
en dwalen in ons nieuwe doolhof. Ze leren ondertussen veel over de natuur en de bloemen. Wat is 
er leuker dan een feestelijke dag af te sluiten met lekkere pannenkoeken of poffertjes.

Het mooiste lentepark ter wereld

Openbaar Vervoer
Tijdens het seizoen, van 20 maart tot en met 17 mei 2015, rijden er 
non-stop bussen van Arriva vanaf Station Schiphol, Station Leiden 
CS en Station Haarlem CS rechtstreeks van en naar Keukenhof.

Voordelig met de trein 
naar Keukenhof 
Reist u ook met de trein? Bestelt u dan het Combiticket trein + bus 
+ entree Keukenhof. Dit ticket kost € 35 en is geldig in bijna alle 
NS- en andere treinen in Nederland, in de Keukenhof Express vanaf 
Schiphol Plaza (buslijn 858) en Leiden CS (buslijn 854) én op buslijn 
50 (en 850) vanaf station Haarlem.

U kunt uw Combiticket trein + bus + entree Keukenhof 
kopen via ns.nl/spoordeelwinkel. 
Het ticket is geldig tot en met 17 mei 2015.

Meer informatie
www.keukenhof.nl

Gratis zomerbollen
Tegen inlevering van deze bon bij de informatiebalie van Keukenhof 
ontvangt u een gratis zomerbollenpakket. Deze bon is niet geldig in 
combinatie met andere acties en niet inwisselbaar voor contanten.

GRATISzomerbollen

 









Heerlijk wonen, 
leven en genieten

Janmaat 
Onderhoudswerken
biedt totaalpakket

Jos Janmaat werkt al vanaf 
zijn zeventiende levensjaar als 
onderhoudswerker. 

Hij vertelt: “Ik kom echt uit een 
ondernemersgezin, mijn vader had 
vroeger een levensmiddelen bedrijf. 
Ik wilde echter timmerman worden, 
dus ben die richting opgegaan en 
ben in de woninginrichting gaan 
werken. Alles in de praktijk geleerd, 

dus flink ervaring opgedaan 
op diverse vakgebieden. Van 
vloerbedekking, parket en laminaat 
leggen, tot gordijnen en zonwering 
plaatsen en meubels stofferen. 
Maar ook behang-, tegel- en 
schilderwerk behoort tot de mo-
gelijkheden en zelfs geveltechniek. 
Ik ben, zoals dat heet, van alle 
markten thuis. Vandaar dat ik in 
1999 als ZZP’er ben begonnen 

Goed voorbereid de 
zomer in met 
Decorette Piet!

Terwijl u dit leest, hebben we 
al een voorproefje gehad van 
het mooie weer. Heerlijk, zoals 
het zonnetje zijn werk doet. 
Iedereen knapt er van op! 

Helaas is het zo dat wat nu nog als 
prettig ervaren wordt, straks in de 
zomer een echte last kan worden. 
Oververhitting en UV straling, 
binnen en buiten, is voor niemand 
goed. Mensen zoeken massaal 
verkoeling en willen schaduw. Bij 
Decorette is men ervan overtuigd 
dat goede zonwering bijdraagt aan 
meer woongenot. Het comfort van 
koelte en schaduw in eigen huis 
en op eigen terras maakt de zomer 
mooier!
Het is dan ook niet toevallig 
dat Decorette Piet juist nu met 
grandioze aanbiedingen komt, om 
uw woonsituatie klaar te maken 
voor de zomer. Anton Piet: “Het lijkt 
zo vroeg, maar wie nu een goede 

zonwering laat aanbrengen, zit 
straks, als het niet meer te houden 
is van de warmte, heerlijk koel! 
Als er dan nog zonwering gekocht 
moet worden, gelden er langere 
levertijden en wordt het probleem 
tijdelijk nog groter.”
Om consumenten te overtuigen van 
het nut van een vroege aankoop, 
biedt Decorette Piet 20% korting 
op zonwering. Dus veel voordeel en 
maximaal comfort, laat de zomer 
maar komen! U kunt bij Decorette 
Piet terecht voor allerhande vormen 
van buitenzonwering en raamde-
coratie voor binnen. Het begint 
allemaal bij een eerlijk en gedegen 
advies. 
Loop daarom eens binnen bij Deco-
rette Piet, aan de Oosteinderweg 67 
in Aalsmeer en overtuig uzelf van 
de kwaliteit in advies en producten. 
Neem uw vragen mee en ga naar 
huis met het juiste antwoord... U 
bent van harte welkom!

Energieloket Sienergie en 
Boekhuis goede match

Sinds enige tijd is het 
Energieloket van Sienergie 
gevestigd in het Boekhuis in 
de Zijdstraat in Aalsmeer. Een 
goede zet, want sindsdien 
mag het Energieloket 
zich verheugen in een 
grote belangstelling. Vele 
woonconsumenten haalden 
inmiddels folders op met 
informatie en tips over energie 
besparen. Of schoven aan 
voor persoonlijk advies over 
wat zij in hun woning het 
beste kunnen doen aan tocht 
en koude voeten. En aan hoge 
energiekosten.

“Laatst kwam een mevrouw speci-
aal terug naar het loket om mij te 
bedanken. Zij had op mijn advies 
de spouwmuren laten isoleren”, 
vertelt Rene Raadschelders, de 
energieadviseur van Sienergie 
die elke woensdag middag 
vanaf 15 uur te vinden is in het 

Boekhuis. “Het voelde gelijk veel 
comfortabeler aan, zei ze. Of een 
oudere meneer die vertelde dat het 
‘vrouwtje’ nu geen koude voeten 
meer heeft na het aanbrengen 
van vloerisolatie. En dan dat 
jonge gezin dat in het huis van zijn 
grootouders is gaan wonen. Een 
heel mooi karakteristiek huis maar 
totaal niet geïsoleerd. Ik heb ze 
laten zien hoe ze het knusse van 
het huis kunnen behouden en toch 
hun immense energierekening naar 
beneden kunnen brengen. Het is 
heel dankbaar werk, je kunt zoveel 
doen voor mensen, waardoor hun 
huis comfortabeler wordt en ze veel 
minder kwijt zijn aan hun energie-
maatschappij. En het is goed voor 
het milieu natuurlijk.”

Ook voor Constantijn Hoffscholte, 
eigenaar van het Boekhuis is 
het een geslaagde combinatie. 
“Onze klanten kunnen hier terecht 
voor steeds meer diensten, zelfs 

isolatieadviezen dus. En de klanten 
van Sienergie zien natuurlijk de 
winkel. Een pakje ophalen en gelijk 
even een foldertje meenemen over 
woningisolatie? De medewerkers 
van het Boekhuis wijzen u graag 
de weg. Of even binnenlopen en 
aan de balie een afspraak boeken 
voor een persoonlijk gesprek op 
woensdag middag met René en 
gelijk je OV-chipkaart opladen? 
Kan allemaal.” Ofschoon een 
afspraak niet echt nodig is. Maar ja, 
als het drukker wordt kun je je zo 
wel verzekeren van een plekje aan 
de tafel van René. 
De adviezen van Sienergie zijn 
dank zij de financiële bijdrage 
van de gemeente Aalsmeer gratis. 
René: “ ‘Wij van WC Eend adviseren 
WC Eend’ is er bij ons niet bij. 
We kunnen mensen wel de weg 
wijzen naar vakkundige bedrijven 
en kijken graag met hun mee om 
offertes te vergelijken. Maar we 
laten ons door hen niet betalen. We 

houden graag onze handen vrij.”
De kost gaat voor de baat uit, 
ook bij woningisolatie. Met het 
verlaagde BTW-tarief op arbeid (tot 
1 juli 2015!) en de subsidieregeling 
en duurzaamheidslening van de 
gemeente Aalsmeer wordt die 
investering een stuk aantrek-
kelijker. Sienergie kan u hier alle 
informatie over geven en helpt 
u graag met het invullen van de 
formulieren. De duurzaamheidsle-
ning is gezien de zeer lage rente 
bijzonder aantrekkelijk. Wel eist 
de gemeente bij het aanvragen 
ervan een Energieprestatieadvies 
dat door een erkende instantie 
moet zijn opgesteld. Sienergie kan 
dat voor een scherpe vergoeding 
voor u verzorgen. En wilt u graag 
een energiescan compleet met 
infrarood foto van uw huis waarbij 
René bij u thuis de bouwkundige 
mogelijkheden komt bekijken om 
samen met u de beste manier van 
isoleren in uw specifieke situatie te 
bepalen? Ook dat kan tegen een 
geringe vergoeding. U kunt daar-
voor een afspraak maken met René 
Raadschelders op 06-29738797.

Naast individuele advisering van 
woonconsumenten in het boekhuis 
brengt Sienergie ook buurtbe-
woners bij elkaar en ontzorgt 
hen volledig bij het gezamenlijk 
isoleren van hun woningen. Na het 
succesvolle buurtisolatieproject 
in de wijk Geerland in Kudelstaart 
is Sienergie onlangs met enkele 
buurtbewoners in de Aalsmeerse 
wijk Hornmeer gestart. Belangstel-
lenden uit die wijk kunnen zich 
vrijblijvend inschrijven op www.
sienergie.nl onder Buurtprojecten, 
Hornmeer Groen. 

Foto: Energieloket Sienergie in het 
Boekhuis; inzet: René Raadschel-
ders (eigen foto’s)

Wilt u wonen naar wens, 
midden in de Randstad, 
rustig en toch vlakbij alle 
voorzieningen? Dat kan in 
SapporoParck, De Vlinderslag 
of aan de Sapporodreef. 
Heerlijk wonen, leven & 
genieten in de Noordrand 
van Nieuw-Vennep. Dit 
nieuwe, eigentijds ingerichte 
gebied staat bekend om 
de vele aantrekkelijke 
sportfaciliteiten. Dat brengt 
een levendigheid met zich 
mee voor deze omgeving. 
Op fietsafstand zijn er twee 
winkelcentra, waar u alle 
boodschappen kunt doen. De 
rust en de ruimte van duinen, 
bos en strand zijn in de 
nabijheid te vinden.

SapporoParck
SapporoParck wordt gerealiseerd in 
de Noordrand van Nieuw-Vennep, 
een nieuw woon- en leefgebied dat 

ingericht is volgens de even ge-
zonde als aangename filosofie van 
relaxen, sporten en riant wonen. 
De wijk kenmerkt zich door een 
parkachtige inrichting. De Raad 
Makelaars zal binnenkort starten 
met de verkoop van 16 vrije kavels 
met een oppervlakte variërend van 
ca. 550 m² tot ruim 700 m². De 
vrije kavels zijn gelegen aan de 
Sapprodreef. Een aantal van deze 
vrije kavels zijn gesitueerd aan het 
water, de keuze is aan u! Zodra u 
uw perceel heeft gekozen kunt u 
zelf aan de slag met een architect 
of villabouwer. U kunt de woning 
naar eigen wens (laten) ontwerpen 
en hier al binnen afzienbare tijd uw 
intrek in nemen. Het woongenot 
van deze kavels strekt zich dankzij 
de parkachtige inrichting ver buiten 
de grenzen van uw tuin uit. Deze 
tuin is net als uw villa geheel door 
uzelf te ontwerpen. Dit is de kans 
om uw droomhuis te realiseren!
De verkoop van de vrije kavels is 

nog niet gestart, maar wilt u op de 
hoogte gehouden worden dan kunt 
u een e-mail sturen naar welkom@
deraadmakelaars.nl.   

Sapporodreef
Koopt u liever een kant en klare 
villa? Dat kan ook, aan de Sappo-
rodreef zijn momenteel 2 woningen 
te koop. Beide kavels zijn volledig 
luxe afgewerkt en hebben een ver-
warming- en koelingsysteem in de 
vloer en een warmte terugwinunit. 
Beide woningen beschikken over 
4 slaapkamers, 2 luxe badkamers, 
een bijkeuken, een aangebouwde 
garage, parkeerplaatsen op eigen 
terrein en een royale tuin. Voor 
een sfeer impressie en foto’s 
verwijzen wij u graag naar www.
sapporodreef.nl.   

De Vlinderslag
Mocht u meer interesse hebben 
in een riante hoekwoning of een 
tussenwoning? Dan willen wij u 

graag kennis laten maken met De 
Vlinderslag. Nieuwbouwproject 
De Vlinderslag bestaat uit 2 fases 
van elk twintig eengezinswoningen 
die worden gerealiseerd voor een 
bijzonder aantrekkelijke koopsom. 
De woningen zijn geheel naar 
eigen wens en smaak af te werken. 
Door middel van zeer uitgebreide 
optiemogelijkheden stelt u zelf 
uw eigen woning samen. De 
woningen worden gebouwd in 
overzichtelijke blokken van vijf 
woningen (twee hoekwoningen en 
drie tussenwoningen). Inmiddels 
zijn alle tussenwoningen van de 
eerste fase verkocht, deze komen 
weer beschikbaar voor de tweede 
fase. Wij hebben nog een heel mooi 
aanbod in 4 ruime hoekwoningen. 
Vanaf 17 maart jl. is de inschrijving 
van fase 2 van start gegaan. U 
kunt zich voor deze fase uiterlijk 
tot vrijdag 27 maart inschrijven. 
Kijk voor meer informatie op onze 
website www.de-vlinderslag.nl.

en mijn bedrijf Jos Janmaat 
Onderhoudswerken ben gestart. 
Voor al mijn voormalige werkgevers 
kon ik tenslotte aan de slag.” Wie 
de totaalinrichting van zijn of haar 
woonruimte wil aanpakken kan 
terecht bij Jos Janmaat. Er komt 
natuurlijk veel voorbereiding, 
planning en de uiteindelijke 
uitvoering bij kijken en dat neemt 
Jos u allemaal uit handen. Hij biedt 
dan ook een totaalpakket aan en 
komt vrijblijvend naar u toe voor 
een prijsopgave. “Ook ’s avonds.” 
Benadrukt Jos. “Dat vinden de 
mensen tegenwoordig prettig, dus 
dan doe ik dat. Ik kan bijvoorbeeld 
stalen van tapijt of voorbeelden van 
PVC Novilon meenemen, de situatie 
in me opnemen en u adviseren 
over alle zaken op het gebied van 
woninginrichting in de breedste zin 
van het woord.” 
Voor meer informatie of het maken 
van een afspraak voor vrijblijvend 
advies, van de enthousiaste en 
ambitieuze interieurspecialist, 
verwijst hij u graag door naar de 
website www.josjanmaat. nl of 
bel 06-53154157. Jos Janmaat 
Onderhoudswerken is gevestigd 
in Kudelstaart. Voordelige BTW 
regeling van de overheid, waarbij 
slechts zes procent op het arbeids-
loon berekend wordt, is nog tot juli 
2015. Dus profiteer daar van!

Het voorjaar is ook bij Bouw-
center Blauwhoff begonnen!

De lente komt een maand 
eerder dan normaal al 
op gang. Door relatief 
hoge temperaturen is 
de bloeiperiode van 
bijvoorbeeld de krokusjes al 
gestart. De vorst is praktisch 
uit de grond, dus er kan 
begonnen worden met het 
aanleggen en inrichten 
van de tuin, zodat deze 
er prachtig bij staat de 
komende zonnige periode. 

Bij Bouwcenter Blauwhoff kan 
je inspiratie op doen in de 
aangelegde showtuin. Verschil-
lende soorten bestrating van 
‘Gardenlux’ en ‘MBI De Steen-
meesters’ is hier aangelegd om 
een goed beeld te krijgen over 
hoe jouw bestrating eruit komt 
te zien. Daarnaast presenteren 
zij verschillende schuttingen en 
blokhutten in de showtuin. 

Momenteel heeft Bouwcenter 
Blauwhoff leuke tuinacties.
Op werkdagen van 7.00-17.00 uur 
en op zaterdag van 7.30-12.30 
uur geven de tuinspecialisten van 
Bouwcenter Blauwhoff jou graag 
advies. De tuinshowroom is op 
zaterdag wel open tot 16.00 uur 
voor oriëntatie en inspiratie. 
Voor meer informatie kijk dan op 
www.tuincenterblauwhoff.nl of op 
www.bouwcenterblauwhoff.nl.











Shoeby al tweeënhalf jaar 
in de Zijdstraat

Nieuw in de regio: ‘Wij 
willen uw auto nu.nl’

Aalsmeer - Menig Aalsmeerder weet 
de gang naar de fashionwinkel in de 
Zijdstraat inmiddels te vinden, vol-
gens eigenaar Wilfred Koekkoek. Hij 
en zijn vrouw Miranda zijn tweeënhalf 
jaar geleden franchiseonderneming 
Shoeby begonnen en dat bevalt erg 
goed. “Het wordt echt steeds druk-
ker. Mensen komen gericht kopen 
bij ons en dat ze terugkeren zegt ge-
noeg. Ik vind het persoonlijke contact 
met klanten erg leuk en vind het be-
langrijk om hen bij ons thuis te laten 
voelen.” Vertelt Wilfred aan de uitno-
digende koffietafel in zijn winkel. Van-
wege het jubileum heeft hij deze week 
een aantal leuke verrassingen in pet-
to voor zijn (trouwe) klanten.  “Vrijdag 
20 maart komt een heuse DJ bij ons 
draaien. Ik heb Marcel Pannekoek ali-
as DJ Meneer Marcel bereid weten te 
vinden om tussen zeven en elf uur ’s 
avonds lekker te komen draaien. Mar-
cel draait House muziek. Hij is onder 
andere bekend van De Avondklok, dat 
zijn all inclusive feesten voor de vijfen-
twintig plussers onder ons. Heerlijke 
muziek! Dus heb je zin om ontspan-
nen te komen shoppen vrijdagavond, 
onder het genot van een drankje en 
een hapje, dan ben je van harte uit-
genodigd. Wellicht doen we nog wel 
even de voetjes van de vloer. We leu-
ken de boel gewoon een beetje op en 
zorgen met z’n allen voor een goe-
de sfeer in de winkel.” Shoeby is te-
vens een van de verkooppunten voor 
toegangskaarten voor De Avondklok. 
Zaterdag 21 maart is er ook iets ex-
tra’s bij Shoeby: tussen één en vier uur 
kunnen kinderen en jong volwasse-

nen een coole glittertattoo naar keuze 
laten zetten. Klanten kunnen het feest 
letterlijk meevieren met Shoeby. Ze 
krijgen naast alle feestelijke activitei-
ten van woensdag tot zaterdag name-
lijk maar liefst twintig procent korting 
op de gehele collectie. Op 25 maart 
staat vervolgens de fotoshoot-middag 
op de agenda. Kapsters José Rooden-
burg en Marsha Spaargaren en visa-
giste Ilona van Paassen zullen de kin-
deren professioneel kappen en opma-
ken alvorens ze door Patrick Spaan-
der van Foto de Boer op de gevoelige 
plaat worden vastgelegd. Bovendien 
geeft Shoeby op die middag twintig 
procent korting op een kinderoutfit. 
De middag duurt van een tot vijf uur. 
Aanmelden is aan te raden. Shoeby 
heeft altijd de nieuwste fashion voor 
een vriendelijke prijs. Voor dames, he-
ren en kinderen is er kleding te vin-
den, maar ook schoenen, accessoi-
res en zelfs een cosmeticalijn. Er is in 
Shoeby Aalsmeer een leuke kinder-
hoek aanwezig met dvd en gamemo-
gelijkheden. De openingstijden zijn op 
maandag van een tot zes uur, dinsdag 
tot en met donderdag van negen tot 
zes, vrijdagavond koopavond en za-
terdag van negen tot vijf uur. Wilfred 
Koekkoek tot slot: “We hebben een 
eigen Facebookpagina. Zoek ons op, 
like ons en blijf zodoende op de hoog-
te van alle acties. Ik en mijn team no-
digen alle klanten uit om het twee-
enhalf jarig jubileum met ons mee te 
vieren. De koffie staat klaar.” Shoeby 
Zijdstraat 34-36. 

Door Miranda Gommans 

Aalsmeer - In de regio De Ronde 
Venen en Aalsmeer  is een nieuwe 
auto inkoopsite actief. Wijwillenuw-
autonu.nl werkt volgens het princi-
pe van We Buy Any Car, maar dan 
vanuit een plaatselijke en betrouw-
bare ondernemer. Van Kouwen, de 
Opel, Kia, Fiat en Alfa Romeo dealer 
in Mijdrecht, Aalsmeer, Amsterdam 
en Hoofddorp, draait de rollen om!  
Ze wil u geen auto verkopen, nee ze 
koopt juist uw auto. Theo van Kou-
wen, directeur/eigenaar van Van 
Kouwen Automotive hierover: ” We 
hebben inmiddels drie Outlet Sto-

res binnen onze automotive groep, 
waar we occasions van alle merken 
en alle prijsklassen aanbieden. Voor 
deze Outlet Stores zijn wij constant 
op zoek naar alle soorten en ma-
ten gebruikte auto’s. We geven daar  
een mooie prijs voor en uiteraard di-
rect geld! Vaak blijkt in de praktijk 
zelfs dat de auto meer waard is dan 
ons online systeem heeft aangege-
ven. Dan doen we ook niet moeilijk 
en geven we meer geld voor de au-
to dan op de taxatie staat.” Ga naar: 
Wijwillenuwautonu.nl  en kijk zelf 
wat uw auto waard is. 

Medewerkster Joselien van Vliet naast Wilfred voor de winkel in de Zijdstraat.

Boekhuis organiseert weer 
kinderboeken infoavond
Aalsmeer - Dinsdag 24 maart or-
ganiseert het Boekhuis de jaarlijk-
se kinder- en jeugdboekenavond. De 
avond is vooral bedoeld voor mensen 
die veel met kinderboeken werken, 
zoals leerkrachten in het basisonder-
wijs, boekenouders en medewerkers 
in de kinderopvang. Maar ook andere 
bezoekers met interesse voor het on-
derwerp zijn van harte welkom. Het 
Boekhuis organiseert deze avond sa-
men met een aantal toonaangevende 
uitgeverijen, zoals Lemniscaat, Gott-
mer en Unieboek/Het Spectrum. De 
uitgevers presenteren hun nieuwe 

uitgaven en er zijn vertegenwoordi-
gers aanwezig om bezoekers te in-
formeren. Ook zijn er twee kinder-
boekenschrijfsters bij: Anke Kranen-
donk en Anne Pek. Verder is de uit-
gebreide voorraad informatieve boe-
ken van het Boekhuis te bekijken en 
kunt u hier een toelichting op krij-
gen. De avond begint om 19.30 uur 
en toegang is gratis. Alles is infor-
meel met een hapje en een drankje. 
Wie zich vooraf aanmeldt, krijgt een 
goodiebag. Aanmelden kan via boek-
huis@boekenhof.nl, tel. 0297-324454 
of in de winkel in de Zijdstraat.

Ziekenhuis Amstelland 
houdt open dag
Amstelveen - Een informatief, leuk 
en vooral interactief programma voor 
jong en oud; dat is wat Ziekenhuis 
Amstelland biedt tijdens de landelijke 
open dag van zorg en welzijn. Op za-
terdag 21 maart opent het ziekenhuis 
in Amstelveen van 10.00 tot 16.00 uur 
zijn deuren voor een breed publiek. 
Neem een kijkje achter de schermen 
en stel vragen aan een specialist. Ori-
enteer je op een opleiding of op zorg-
aanbieders. Laat je rondleiden in de 
technische ruimtes van het zieken-
huis, oefen medische- en verpleeg-
kundige handelingen als reanimeren 
en laat je op de verpleegafdeling in-
formeren over wat er komt kijken bij 
een opname en hoe een tillift of gl-
ijzijl werkt. Ga naar het laboratorium 
om te leren bloedprikken of voor een 
gratis meting van je bloedsuiker of 
een spirometrie (longen) test. Je kunt 
ook een kijkje nemen in een ambu-
lance. En nog vele andere afdelin-
gen openen hun deuren of presente-
ren zich op een heel bijzondere ma-
nier. Er is een uitgebreide informatie-

markt waar vele specialismen uit het 
ziekenhuis zich presenteren of prak-
tische tests doen. Daarnaast is er ook 
gedacht aan vermaak voor de kleine-
re bezoekers; even kleuren bij de kin-
derafdeling, een gipsarmband halen 
bij de gipsverbandmeesters, leren re-
animeren op de verpleegafdeling en 
een pop aankleden in de couveu-
se. Er is een fotostudio waar ieder-
een zichzelf kan laten portretteren in 
uniform of doktersjas. Maar voor de 
zwangeren in de regio worden er ook 
mooie ‘buiken’ foto’s gemaakt. Ook is 
er voor hen de kraammarkt. De open 
dag is de kans om eens te zien wat 
zich afspeelt in het ziekenhuis, terwijl 
je geen patiënt bent. Ziekenhuis Am-
stelland is een levendige organisatie 
waar zo’n 1000 medewerkers de han-
den ineenslaan, om alle patiënten uit 
de regio Amstelland zo goed moge-
lijk te behandelen, onderzoeken en 
verzorgen. Nieuwsgierig? Neem een 
kijkje op de website www.zieken-
huisamstelland.nl. Hier staat het he-
le programma uitgebreid beschreven.

Burgemeester Jobke Vonk aan 
het werk in de Wereldwinkel

Presentatie tweede kookboek ‘Echt Eten’

Jonathan Karpathios te 
gast in het Boekhuis

Aalsmeer -  Komend weekend dra-
gen mensen in het kader van NL 
Doet op 20 en 21 maart een steentje 
bij aan vrijwilligerswerk. Op vrijdag-
middag 20 maart komt burgemees-
ter Jobke Vonk-Vedder een middagje 
helpen in de Wereldwinkel Aalsmeer, 
die geheel door vrijwilligers wordt 
gerund.  Wie vrijdagmiddag 20 maart 
tussen 14.00 en 16.30 uur iets koopt 
bij de burgemeester, krijg er een leuk 
fairtrade presentje bij. Alle bezoekers 
worden getrakteerd op een (h)eerlijk 
kopje thee met iets lekkers. Iedereen 
is van harte welkom!  Dankzij de in-

zet van ruim 40 vrijwilligers is de We-
reldwinkel in de Zijdstraat (vlakbij de 
Korenmolen) zes dagen per week ge-
opend voor de verkoop van een com-
pleet assortiment fairtrade produc-
ten, zoals levensmiddelen, sieraden, 
woonaccessoires, papierwaren, wie-
rook, geluksartikelen, meubeltjes en 
serviesgoed. Omdat de producenten, 
zoals zilversmeden, pottenbakkers 
en koffieboeren, er een rechtvaardi-
ge prijs voor krijgen, kunnen ze een 
menswaardig bestaan opbouwen. 
Voor meer informatie: www.wereld-
winkelaalsmeer.nl.

Aalsmeer -  “Als je doet wat je leuk 
vindt, hoef je nooit meer te werken!” 
Het levensmotto van Jonathan Kar-
pathios geeft aan hoeveel plezier de 
chef-kok in zijn werk ervaart. Zater-
dagmiddag 21 maart vertelt hij in het 
Boekhuis over de totstandkoming 
van zijn tweede boek: Echt eten in 
Frankrijk. In het boek neemt Jona-
than de lezer mee naar het zuidwes-
ten van Frankrijk, waar hij op bezoek 
gaat bij twee bijzondere vrienden: 
Sandra en Santi. Zij werken nauw 
samen met de natuur en hun ma-
nier van leven geeft Jonathan nieuw 
inzichten en inspireert hem tot het 
creëren van ruim honderd prachtige 
gerechten met groente in de hoofd-
rol. Klassieke gerechten worden op 
eigentijdse wijze ingevuld. Jonathan 
legt in het boek ook uit hoe je je ei-
gen oogst kunt produceren door het 
aanleggen van een eigen vierkan-
temeter-moestuin. Ervaar de kwali-
teit van ‘geluk uit eigen tuin’. Jona-
than Karpathios is eigenaar van res-
taurant Vork & Mes in Hoofddorp 
en inwoner van Aalsmeer. Hij werkt 
zoveel mogelijk met ‘echt eten’ of-
wel producten uit de nabije omge-
ving die zonder kunstmatige ingre-
pen of toevoegingen tot stand ko-
men. Omdat het vinden van onbe-
spoten groenten en kruiden lastig 
bleek, besloot hij een aantal jaar ge-
leden om in eigen beheer te gaan 
telen. In een oude kas aan de Oos-
teinderweg begon hij met het te-
len van onbespoten gewassen en 
met hulp van vrienden en vrijwilli-
gers groeide dit project uit tot kwe-
kerij ‘Eerlijke oogst’. In 2013 bracht 
Jonathan zijn eerste kookboek uit, 
getiteld ‘Echt eten’, wat hem de na-

tionale publieksprijs voor Kookboek 
van het jaar opleverde. Zijn visie en 
werkwijze draagt hij breed uit. In-
middels is de kok een veelgevraagd 
spreker en ook is hij regelmatig op 
televisie te zien. Zo is hij een van ju-
ryleden in het vorige week gestarte 
programma ‘Van Hollandse bodem’, 
dat de komende weken elke don-
derdagavond op Nederland 1 te zien 
is. Aanstaande zaterdag 21 maart 
vertelt Jonathan om 15.30 uur in het 
Boekhuis over de totstandkoming 
van zijn nieuwste kookboek ‘Echt 
Eten 2’. Er zijn enkele hapjes om te 
proeven en er is uiteraard ook gele-
genheid voor het stellen van vragen. 
De toegang is gratis. De boekhan-
del is te vinden in de Zijdstraat 12 in 
het Centrum.

Inspirerende Borrel Aalsmeer 
Aalsmeer - Donderdag 12 maart 
vond de  28ste editie van de net-
werkbijeenkomst Borrel Aalsmeer 
plaats bij  restaurant Welkom Thuis. 
Dit keer luisteren circa 130 netwer-
kers naar de inspirerende speech 
van Politicus Elco Brinkman en The 
Dutch Michael Jackson gaf een 
energieke show weg! De jonge kun-
stenaar Wouter Boom, 15 jaar oud, 
exposeerde vier potloodtekeningen 
en ging met een aantal opdrachten 
naar huis. De fotografie was dit keer 
in handen van Mariëlle Wegman Fo-
tografie. 
De slogan ‘Wij maken van netwer-
ken een avondje uit’ was weer goed 
zichtbaar. Veel bekende gezichten, 
maar ook weer vele nieuwe rela-
ties brachten een bezoek aan Borrel 
Aalsmeer en om 20.00 uur stond er 
een lange tafel klaar om samen een 

dagschotel te nuttigen. Het netwer-
ken ging tot in de late uurtjes door 
en er zijn weer vele mooie verbin-
dingen ontstaan en opdrachten ver-
geven. De volgende netwerkbijeen-
komst staat gepland op  9 april. Van-
af 17.00 uur is iedereen weer wel-
kom om te komen netwerken. Aan-
melden is niet verplicht. Ben je ver-
hinderd? Noteer dan alvast  21 mei 
en 11 juni in de agenda, elke tweede 
donderdag van de maand! In mei in 
verband met Hemelvaart staat Bor-
rel Aalsmeer een week later, op 21 
mei, op de agenda. Op de website 
www.borrelaalsmeer.nl is alle infor-
matie te vinden. Maak ook meteen 
een zakelijk profiel aan, plaats up-
dates en nodig relaties uit om vrien-
den te worden op deze online com-
munity.  Netwerken gaat tot slot 24 
uur per dag door. 

Foto: Mariëlle Wegman

75+ Club op bedrijfsbezoek
Aalsmeer - De 75+ club van 
de Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer brengt twee maal per jaar 
een bedrijfsbezoek aan één van haar 
leden. Op 11 maart was de club te 
gast bij Mediaverdi aan de Oostein-
derweg. De opkomst was overwel-
digend. In zijn welkomstwoord ver-
meldde voorzitter Berry Philippa on-
der andere dat Mediaverdi nog de 
enige Anjerkwekerij in Aalsmeer is. 
Daarna nam Coos Buis het woord, 
gevolgd door zoon Johan. Met veel 
enthousiasme schetsten zij de ont-
wikkeling van het bedrijf. Begin 1900 
startte overgrootvader Jacob Oor op 
de huidige locatie met de teelt van 
Seringen en Chrysanten en in 1935 
met die van Snij-anjers (Dianthus). 
In 1958 nam grootvader Jan Buis 
het stokje over van zijn schoonvader 
en werd de teelt van Seringen ver-
ruild voor die van Forsythia. Op zijn 
beurt nam vader Coos Buis in 1971 
het bedrijf over onder de naam Me-
diaverdi (MEt DIAnthus VERDIend) 

en in1997 trad zoon Johan toe en 
werd overgestapt op de teelt van 
Sneeuwballen. Ook de vijfde gene-
ratie, Jeroen, helpt met veel plezier 
al regelmatig mee. Anno 2015 be-
schikt Mediaverdi over 3.000 vier-
kante meter kas en 10.000 vierkan-
te meter buitenoppervlakte. ’s Zo-
mers worden diverse soorten groot-
bloemige Anjers geteeld en van ja-
nuari tot en met april Sneeuwballen. 
Beide teelten geschieden in  contai-
ners. Na de inleiding van vader en 
zoon Buis volgde een rondleiding 
over het prachtige en indrukwek-
kende bedrijf. De rondleiding ein-
digde in de koelcel waar de bossen 
Sneeuwballen klaar stonden voor 
de veiling. Gelukkig hadden de koks 
van Zorgcentrum Aelsmeer daarna 
een fantastisch warm verrassings-
buffet verzorgd dat een ieder zich 
uitstekend liet smaken. Het volgen-
de bedrijfsbezoek van de 75+ Club 
zal in het najaar van 2015 plaatsvin-
den.

Kleding- en speelgoedbeurs 
Doopsgezinde Kerk
Aalsmeer - Op zaterdag 28 maart 
vindt van 10.30 tot 15.00 uur de jaarlijk-
se kleding- en speelgoedbeurs plaats 
in de Bindingzaal van de Doopsgezin-
de Gemeente in de Zijdstraat 55. De 
opbrengst van de kledingbeurs is dit 
jaar bestemd voor kinderhuis Kinko-
le Kinshasa in Congo. Iets buiten de 
miljoenen stad Kinshasa (DR Congo) 
geschiedt een wonder: het Kinderhuis 
Kinkole vangt 120 straatkinderen op 
die óf zo van de straat óf uit de ge-
vangenis komen. Kinkole is in staat 
hen, behalve huisvesting en voedsel, 
een heropvoeding te geven met aan-
sluitend een reclasseringsprogramma, 
ondersteund door basisonderwijs. Het 
betreft jonge delinquenten en kinde-
ren die door hun ouders in de steek 
zijn gelaten en die geleerd hebben op 
straat te overleven in het gewelddadi-
ge Kinshasa in DR Congo. Ze moes-
ten wel vechten en stelen. Het is een 
wonder dat in de loop der jaren bij-
na alle opgenomen kinderen na 2 jaar, 
met goede kansen op een eerlijk be-
staan, in de burgermaatschappij kon-
den stappen, al dan niet ondersteund 
door hun familie. Het wonder wordt 
nog groter nu zich in Kinkole een 

school voor beroepsonderwijs ontwik-
kelt: houtbewerking en confectie. De 
tegenslagen zijn soms onvoorstelbaar 
groot; brandstichting, diefstal en an-
dere aanvallen op het instituut, maar 
hun geloof en de solidariteit met el-
kaar maken de Kinkole gemeenschap 
ontzettend taai en sterk. De opbrengst 
van de Kledingbeurs van de Doopsge-
zinde Gemeente Aalsmeer is bestemd 
voor de aanschaf van nieuwe kleding 
voor de kinderen. Een investering die 
lang niet ieder jaar kan worden ge-
realiseerd. Samen met de stichting 
OSA (Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer) kunnen de kinderen hope-
lijk dit jaar eindelijk weer eens in het 
nieuw worden gestoken. Heeft u kle-
ding, schoenen, tassen, speelgoed, 
enz. bestemd voor verkoop op de kle-
dingbeurs? Inleveren kan op woens-
dag 25 maart van 14.00 tot 21.00 uur, 
donderdag 26 maart tussen 09.30 en 
21.00 uur en vrijdag 27 maart van 
09.30 tot 15.00 uur. Uiteraard is ieder-
een 28 maart van harte welkom om 
te komen shoppen in de ‘winkel’. De 
koffie en thee staan klaar! Voor nade-
re informatie kan contact opgenomen 
worden via 06-53912921.
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kinder- en jeugdkrant

Handbalcompetitie jeugd
RKDES D1 verslaat DSOV en 
wordt officieus kampioen!
Kudelstaart - Zaterdag 14 maart 
ontving RKDES in de Proosdijhal 
de meiden van de D1 uit Vijfhuizen. 
Het zou een spannende pot worden, 
want bij winst zou RKDES officieus 
de kampioenstitel binnen halen. De 
coach had de meiden op het hart 
gedrukt dat een goede wedstrijd 
belangrijker was dan de winst. Ont-
spannen begonnen de meiden aan 
de wedstrijd. Keeper Lisa stond haar 
mannetje en wist diverse ballen uit 
het doel te houden. Gelukkig hield 
ze ook overzicht en zag dat wanneer 
er een break gelopen werd, ze een 
lange bal naar voren moest gooien 
en hop daar kwam een doelpunt uit. 
Isa wist met een stuiterbal de tegen-
partij te misleiden, vroeg de bal van 
haar medespeelster terug, kreeg 
deze ook en wist daaruit te scoren. 
Dat is nog eens samen spelen! Even 
later rolden er een paar meiden over 
elkaar heen op de grond, de lachen-
de derde stond op en met twee dui-
men in de lucht naar het publiek 
gaf ze aan dat alles oké was. Nadat 
Dionne tussen de bedrijven door 
een onverwacht doelpunt scoorde, 
kreeg Romy de kans om zich zelf 
vrij te spelen. Als enige voor de kee-
per kreeg ze bal en wist hieruit een 
doelpunt te maken, inmiddels was 

het 6-2 voor RKDES. Emma daar-
entegen stond even later achter drie 
verdedigers van DSOV, kreeg de bal 
over hun heen aangespeeld en wist 
te scoren, prachtig om te zien. Vlak 
voor rust rolde er een bal tussen de 
benen van Lisa door en kwam de 
stand op 8-3. Na rust werd het spel 
wat tammer, maar gelukkig wist RK-
DES de voorsprong te behouden. 
Verschillende ballen werden op de 
lat of op de paal gegooid. De bal van 
Romy kwam na de lat gelukkig nog 
in het doel. Een andere bal kwam te-
rug in het spel, Danique wist deze af 
te pakken van DSOV en gooide ‘m 
snoeihard op het doel, via de paal 
wist hij toch het net te raken. DSOV 
liet het hier niet bij zitten en wist met 
een onderhandse lage bal te scoren, 
deze had Lisa niet zien aankomen. 
Een aantal andere ballen gelukkig 
wel, zelfs toen de verdediging van 
RKDES nog niet terug was. Ande-
re ballen die een aantal meiden in 
de vlucht van de bal wilden door-
tikken in het doel (wat voor het pu-
bliek leuk om te zien was), bereik-
ten echter de keeper en niet het net. 
Eindstand 16-7 en met 62 doelpun-
ten voor op het eerstvolgende team, 
komt het kampioenschap voor de 
D1 meiden wel in orde.

Kampioenschappen Koreaans karate

17 Medailles Wassanim
Aalsmeer - Afgelopen zondag 15 
maart vonden de open Duitse kam-
pioenschappen, Koreaans karate 
plaats in Hagen Hohenlimburg. Er 
zijn in totaal 15 bekers behaald door 
de leden van sportschool Wassa-
nim. En dat terwijl er hele zware par-
tijen bij waren in diverse poules. Lu-
lu Jiang behaalde goud bij het spar-
ren, goud bij de wapens en brons bij 
de hyungs. Noël van Gijzel behaalde 
ook goud bij het sparren. Gavin Luy-
endijk behaalde goud bij het sparren 
en goud bij de hyungs. Djimon van 

Kan behaalde goud bij het sparren 
en goud bij de hyungs. Tristan van 
Kan behaalde zilver bij het sparren 
en zilver bij de hyungs. Cain Luyen-
dijk behaalde brons bij het sparren 
en brons bij de hyungs. Sem Pater 
behaalde zilver bij het sparren, zil-
ver bij de hyungs en brons op het 
onderdeel wapens. In totaal behaal-
den de leden van Wassanim zeven 
gouden, vier zilveren en vier bron-
zen medailles. Meer informatie en 
foto’s zijn te vinden op de website 
www.wassanim.nl.

Sleutelen, bouwen, proefjes en ontdekken
Techniekweken op Jozefschool 
Aalsmeer - De leerlingen van de 
Jozefschool hebben twee weken 
lang onderzoek gedaan naar Na-
tuur en Techniek. Twee themawe-
ken in het kader van de NME, de 
natuur en milieueducatie op school. 
Alle klassen hadden hun eigen spe-
cialiteit. De NME-werkgroep had 
daarnaast voor alle kinderen een 
heel ontdekcircuit opgezet in de 
hal van de Jozefschool met proeven 
en technische onderzoekonderde-
len. De kleuters onderzochten drij-
ven en zinken, vliegen en vliegtui-
gen vouwen, robots en knikkerdo-
zen bouwen en allerlei soorten ge-
reedschap. Ook kwam professor 
Willie Wortel langs om te helpen. 
De groepen 3 en 4 hadden proe-
ven met water en lucht, vloeibare en 
vaste stoffen, deden onderzoek naar 
zwaartekracht, maakten helikopters 
en windmolens die iets aantrokken. 
Groep 5 en 6 onderzochten hoe je 

bruggen en torens bouwt, sommige 
groter dan jezelf. Dit werd gedaan 
met spaghetti en marshmallows als 
cement of hout en kurken. Ook wer-
den er heel wat oude computers, te-
lefoons, elektrische apparaten ed. 
uit elkaar gesleuteld en weer om-
gebouwd tot iets nieuws. In groep 
7 en 8 bouwden ze met papieren 
stroken bruggen, overspanningen, 
torens, etc. Daarnaast gaven ze in 
groep 8 uitleg met behulp van een 
PowerPointpresentatie over hun on-
derzoek naar de motor en horloges 
door tijd heen tot de meest geavan-
ceerde van nu. Op donderdag was 
een open kijkmiddag door de hele 
school georganiseerd. Veel ouders, 
familie, vrienden en andere belang-
stellenden kwamen om al deze on-
derzoeksresultaten te bekijken, zelf 
proefjes te doen en alles van twee 
weken hard werken en onderzoek te 
bewonderen. 

Competitie voor jeugd
IJskonijncup voor Nienke 
en Sijmen van VZOD
Kudelstaart - Sinds 2008 organi-
seert de Haarlemse Baancommissie 
de Ijskonijncup, een competitie voor 
schaatsende pupillen in de leef-
tijd van 7 tot 12 jaar, en voor juni-
oren in de leeftijd van 13 tot 14 jaar 
is er de IJsbeercompetitie. Het he-
le schaatsseizoen zijn er wedstrijden 
gereden: 100 en 300 meter sprints, 
reguliere afstanden als 500, 1000 en 
1500 meter, jeugdmarathons, ploe-
genachtervolging en ‘fun’ wedstrij-
den, zoals bijvoorbeeld het kind-ou-
der toernooi. 
In deze wedstrijden verdienen de 
schaatsers punten voor de IJsko-
nijn- en IJsbeercup. Een leuke en 
spannende competitie. Afgelo-
pen weekend is de finale gereden. 
Ook schaatstrainingsgroep VZOD 
had dit jaar weer een aantal kin-
deren aan de start. De competitie 
heeft naast het individuele klasse-
ment ook een clubklassement, daar 
is VZOD dit jaar mooi derde gewor-
den! De junioren reden dit keer een 
500 en 1500 meter. Voor VZOD re-
den in de finale Inger van Dok en 
Carlijn Aarsen. Inger reed een prima 
1500 meter, die ze won. Uiteindelijke 
behaalde ze de tweede plaats in het 
overall klassement. Carlijn reed sta-

biel met twee vijfde plaatsen naar 
ook een vijfde plaats overall. Voor de 
pupillen werd het seizoen afgeslo-
ten met een echt allround toernooi 
over twee dagen, waar heel veel 
punten gehaald konden worden. 
Het was spannend en er werden 
veel persoonlijke records gereden. 
Na de eerste dag stonden Nienke 
van Dok (DPB) en Sijmen Egberts 
(DPC) eerste in hun klassement. Bij 
de meisjes was het spannend en 
met een mooie 48.86 wist Nienke 
een goede basis voor de overwin-
ning te leggen. Sijmen reed met de-
gelijke ritten ook naar de overwin-
ning en daarmee lukte het Nienke 
en Sijmen de IJskonijncup binnen 
te halen! Bij de jongens A pupillen 
reed Mees Egberts naar een acht-
ste plaats en Bohdi van Wieringen 
werd zestiende. Rachѐl Aarsen sloot 
af met een zesde plaats, Jordi van 
Wieringen en Lucas van der Hoorn 
beide achtste. Bij de jongens B pu-
pillen reden Jasper van der Hoorn 
en Tim Jilesen mee. Jasper dook 
voor het eerst onder de 50 seconde 
op de 500 meter en werd mooi der-
de in het klassement. Ook Tim reed 
goed en sloot af met drie persoonlij-
ke records! Zie ook: www.stgvzod.nl.

Bronzen schaats voor coördinators
Jeugdschaatsen op Edenbaan: 
Einde van een tijdperk
Aalsmeer - Onder een luid en welver-
diend applaus van de aanwezige kin-
deren en hun ouders werd zaterdag 
14 maart jl. aan de begeleiders van 
het jeugdschaatsen de gebruikelijke 
bos bloemen uitgereikt. Dit als blijk 
van waardering voor hun begeleiding 
van de schaatsjeugd uit Aalsmeer en 
Kudelstaart in het afgelopen half jaar 
(half oktober tot en met half maart). 
Deze keer was het echter anders dan 
anders. Het was namelijk na 40 jaar 
de laatste keer dat het jeugdschaat-
sen op de Jaap Edenbaan op deze wij-
ze plaats vond; het einde van tijdperk. 
Een aantal van de aanwezige ouders 
was nog niet eens geboren, toen des-
tijds, onder leiding van Henk Könst, 
met het jeugdschaatsen werd begon-
nen. Na 25 jaar besloot Henk er mee 
stoppen en werd de coördinatie over-
genomen door Marijke Maarse, daar-
bij geassisteerd door Leendert Mole-

naar en Gijs van Beek en nog een aan-
tal begeleiders. Deze 3 mensen heb-
ben elk 30 jaar lang elke zaterdag van 
half oktober tot en met half maart kin-
deren begeleid op de Jaap Edenbaan. 
Naar aanleiding hiervan heeft het be-
stuur van het District Aar en Amstel 
van de KNSB besloten als blijk van 
waardering de Bronzen Schaats met 
bijbehorende oorkonde toe te kennen. 
Deze onderscheiding werd namens 
het bestuur door de voorzitter, Albert 
Vuil, opgespeld. Daarna werden onder 
het genot van patat door de schaats-
begeleiders de schaatsdiploma’s aan 
alle desbetreffende kinderen – ieder-
een was geslaagd – uitgereikt. Hoe nu 
verder? Het jeugdschaatsen gaat vol-
gend jaar gewoon weer door, maar zal 
op een andere manier georganiseerd 
worden. De ouders zullen hierover 
binnenkort nader geïnformeerd wor-
den. Wordt dus vervolgd.

Atletiek
Mooie afsluiting crossseizoen 
voor jeugd AV Aalsmeer
Aalsmeer - Het cross seizoen voor 
de atletiek werd afgelopen zaterdag 
voor de jeugd van AV Aalsmeer af-
gesloten met de finale voor de re-
gionale crosscompetitie. Een suc-
cesvolle crosscompetitie waarbij 
flink wat AVA jeugdleden zich had-
den geplaatst voor deze finale. De 
finale werd afgewerkt in de bos-
sen nabij Amersfoort op een prach-
tig glooiend parcours. Dat de vele 
trainingen van de afgelopen maan-
den niet voor niets waren geweest 
bleek wel uit de mooie uitslagen die 
er neergezet werden. Corne Timmer 
opende ‘het bal’ bij de jongens juni-
oren B met een fraaie vijfde plaats. 
In dezelfde categorie waren er ook 
mooie uitslagen voor Davey Heijs-
teeg (tiende), Mark Jonk (twintig-
ste) en Nick Ramdjanamsingh (drie-
endertigste). Bij de jongens junio-
ren C had Gregory ’t Hoen een ma-
tige start, maar kwam hij geduren-
de de race steeds beter in zijn ritme 
met als resultaat een eenenveertig-
ste plaats. Inger van Dok gaat met 
de week beter lopen en wist zich 
dan ook prima staande te houden 
bij de meisjes junioren C. Een tien-
de plaats was haar beloning. Bij de 
jongens junioren D1 deed Graeme 
’t Hoen het keurig met een twee-
enveertigste plaats. De meisjes ju-
nioren D2 zijn de gehele winter al 
een beetje het ‘vlaggenschip’ van 
de jeugd. Ook dit keer deden zij 
het erg goed. Rachel Aarsen (zes-
de), Nienke van Dok (zevende) en 

Micky Bek (vijfendertigste), liepen 
niet alleen naar mooie persoonlij-
ke klasseringen, maar zorgden ook 
voor een fraaie tweede plaats in het 
ploegenklassement. Bij de meisjes 
junioren D1 deed Lotte Zethof weer 
van zich spreken met een prima ne-
gende plaats. Ook Sietske de Bruin 
deed het goed met een tweeëntwin-
tigste plaats. Rink Rewijk werd voor 
AVA de topper van de dag door met 
een fraaie loopstijl de overwinning 
bij de jongens pupillen C voor zich 
op te eisen. In deze klasse deed Jus-
tin Alewijnse het ook erg goed met 
een negende plaats. 

Mooie klasseringen waren er ook 
voor Steven Waasdorp (vierender-
tigste) en Tygcho Witteveen (vijfen-
dertigste). Ook gingen deze man-
nen nog eens met een mooie be-
ker naar huis door als derde in het 
ploegenklassement te eindigen! Co-
lin Alewijnse vertegenwoordigde 
AVA bij de jongens pupillen B met 
een keurige eenenveertigste plaats. 
De jongens pupillen A1 zetten hun 
beste beentje voor en snelden naar 
een fraaie negende plaats (Daniel 
Winkels) en prima zestiende plaats 
(Finn Rademaker). Ook bij de meis-
jes pupillen A1 drie prima klasserin-
gen, Roanna Geleijn (tweeëndertig-
ste), Gwen Alewijnse (zevenender-
tigste) en Julie Witteveen (eenen-
vijftigste). Kortom een mooie cross 
dag waar met veel tevredenheid op 
terug gekeken kan worden!

Handbal jeugd
Niets meer aan te doen, 
FIQAS D3 is kampioen!
Aalsmeer - Spanning in Aalsmeer, 
Spanning in Hoofddorp. Afgelo-
pen zondag 15 maart stond de kra-
ker Lotus D1 tegen FIQAS D3 op 
het programma. FIQAS D3 kon of-
ficieel kampioen worden, maar dan 
moest er wel gewonnen worden van 
Lotus uit Hoofddorp, het team wat 
de tweede plaats bezet in de com-
petitie. Het doelsaldo is ver in het 
voordeel van Aalsmeer, maar echt 
kampioen word je alleen als je ook 
van de andere toppers kan win-
nen. Aalsmeer ging gelijk in de aan-
val en zette de stand op 1-0. Niet 
voor lang, Hoofddorp weet gelijk 
te maken: 1-1. Dan een mooie ver-
re bal op Lars van Dylan: 1-2 voor 
Aalsmeer. Na 10 minuten staat het 
1-4 voor Aalsmeer. Danila scoort de 
1-5. Gaat goed voor Aalsmeer. Jam-
mer genoeg een tegenpunt: 2-5. 
Snel door naar weer 2-6 en zelfs 2-7. 

Lars scoort door een mooie voorzet 
van Rene en Simone weet de kee-
per te passeren: 2-9. In de laatste 
tien seconden voor de rust scoort 
Lars nog de 2-10. Na de pauze is 
het eerste punt voor Lutus: 3-10. 
Dylan maakt een overtreding maar 
z’n teamgenoten weten wel tot sco-
ren te komen: 3-11. Lars scoort de 
3-12. Lotus probeert weer terug te 
komen, maar dit lukt niet. Sterker 
nog, het is Suze die scoort en 3-13 
op het scorebord laat schitteren. Tot 
slot nog twee mooie goals van zowel 
Lotus als Aalsmeer. Eindstand: 4-14 
voor Aalsmeer. FIQAS Aalsmeer D3 
is niet meer in te halen, het kampi-
oenschap is een feit. Vieren doen de 
spelers het nog niet, dat mag ko-
mend weekend na de laatste thuis 
wedstrijd van het zaalseizoen. Nog 
één keer vlammen en laten zien wie 
echte de beste is. 



 

BOXSPRING KYONA
140 x 200
160 x 200 
180 x 200

BOXSPRING, INCL. TOPPER
  HOOFDBORD, 

2X POCKET KOUDSCHUIMMATRAS 
MEEGESTOFFEERD  LEVERBAAR IN DIV. KLEUREN 

 NU 1095,-

BOXSPRING, INCL. TOPPER

 

HOOG/LAAG LEDIKANT
incl. electrisch verstelbare bodem
incl. onrusthekken
incl. papegaai

 NU 1289,-
 

SENIOREN LEDIKANT

 NU COMPLEET 499,-

Openingstijden:
maandag  12.00 tot 17.30 uur
dinsdag  10.00 tot 17.30 uur
woensdag  10.00 tot 17.30 uur
donderdag  10.00 tot 17.30 uur
vrijdag  10.00 tot 17.30 uur
zaterdag  10.00 tot 16.00 uur

De Matrassenstad
Keulsche Vaart 3A
3621 MX  Breukelen
Tel. 0346-264010
info@matrassenstad.nl

GRATIS

ROUTE: 
A2, Afslag Breukelen,

volg borden Industrieterrein 
Keulsche Vaart

SILVANA  TRAAGSCHUIM-
KUSSEN IDAPT

Neksteunkussen van
Nasa traagschuim voor-
zien van 4 verschillende 
neksteunen.
Normaal: 99,- 39,95

 

SENIOREN LEDIKANT

Al onze producten worden in Nederland, België en Duitsland geproduceerd.

KATOENEN DEKBEDOVER-
TREKKEN BEDDINGHOUSE

 CINDERELLA HOESLAKENS

100% katoen
1 pers. van 44,95 

voor 19,95
2 pers. van 69,95 

voor 29,95
Lits van 79,95 

voor 39,95

in diverse kleuren
100% Percaline katoen

Maat: 90 x 200 
Normaal 24,95 nu 9,95
Maat: 140 x 200
Normaal 32,95 nu 14,95
Maat: 160 x 200
Normaal 37,95 nu 15,95
Maat: 180 x 200
Normaal 47,95 nu 19,95
Maat: 180 x 220
Normaal 52,95 nu 24,95

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR

28 Lats, 2 motorig, 3 jaar garantie. Volledig electrische bodem met knieknik,
hoofdsteun en instelbare middensektor. Electrische bodem excl. poten

ELEKTRISCHE BODEM VOOR EEN ONGELOFELIJKE PRIJS

179,-
70 X 200

NU OF NOOIT

TOPAANBIEDING!

Voor de ongelofelijke prijs van
excl. poten en beugel

70 x 200  € 179,-
80 x 200  € 189,-
90 x 200  € 199,-

Nu ook in 100 x 200  € 224,-
Nu ook in 140 x 200  € 368,-

incl. onrusthekken
incl. papegaai

1289,-

incl. papegaai

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR

P

 

XANTÉ X2 POCKETVERING

NOV
2013

Kern: 
Hoogte 21 cm
Pocket interieur 300 veren p/m2

Beide zijde koudschuim afgedekt

Extra:
Soepele schouderzone, Handgrepen,
Hygiënisch dankzij Sensity behandeling

 

SILVANA SUPPORT 
NEKSTEUNKUSSEN

Alle uitvoeringen 
uit voorraad 

leverbaar.

ALTIJD SCHERP 
GEPRIJSD!

 Normaal   Nu
  70 x 200  495,-  369,-
  80 x 200  495,-  369,-
  80 x 210  495,-  369,-
  90 x 200  495,-  369,-
  90 x 210  495,-  369,-
140 x 200  840,-  629,-
160 x 200  990,- 739,-
180 x 200  990,- 739,-

Leverbaar tot 160 in 
soft en medium.

LEDIKANT ONTARIO (Vroomshoop Meubelen) 

140/160/180 x 200 OP POTEN   
normaal 640,-    Nu 350,-
160 x 200 UITRIJDBAAR        
normaal  840,-    Nu 495,-

MEERPRIJS BEDTAFELTJE      
normaal  140,-    Nu    95,-

140/160/180 
normaal 640,-    Nu
160 
normaal  840,-    Nu

MEERPRIJS BEDTAFELTJE      
normaal  140,-    Nu

De Ontario is een fraai vormgegeven model, 
zowel verkrijgbaar als ledikant op poten als uitrijdbaar ledikant.

De Ontario op poten is verkrijgbaar in de breedtematen 140,160 en 180 cm en de Ontario uitrijdbaar is er in de 
breedtemaat 160 cm. Lengte 200 cm. Deze stijlvolle kamer is er in de populaire kleuren noten 40 en eiken 45. 

Tegen meerprijs leverbaar met een nachtkastje.  Voor wie een ander nachtkastje wil, is er het bedtafeltje.

HET BEST 

GETESTE MATRAS!

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR

 NU COMPLEET 699,-

incl. volledig electrisch verstelbare lattenbodem
incl. koudschuim-matras HR 45 
Ook verkrijgbaar zonder electrische verstelbare bodem in 
meerdere modellen en kleuren leverbaar!

incl. electrisch verstelbare lattenbodem
incl. koudschuim-matras HR 55 
voorzien van ventilatie border 
voorzien van handgrepen en luxe hoes
In meerdere kleuren leverbaar!

90 x 20090 x 200

incl. electrisch verstelbare lattenbodem

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR

incl. volledig electrisch verstelbare lattenbodem

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR

DE GROOTSTE COLLECTIE BEDDEN 
VAN MIDDEN NEDERLAND!

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Voorstelling Joris Linssen uitverkocht

Kleurrijke werken van Els 
Hartman bij Bob & Gon
Aalsmeer - Het is voor de tweede 
keer in dit seizoen dat een theater 
voorstelling bij Bob & Gon is uitver-
kocht. Zondag 29 maart is het Joris 
Linssen en zijn mannen die kunnen 
rekenen op een warm onthaal. Het 
publiek kan zich verheugen op een 
heerlijke middag vol vuur en passie. 
Joris was eerder in het grote thea-
ter te beluisteren. ‘Ik had nog nooit 
naar een tv programma van Joris 
gekeken, maar nu ik hem in het the-
ater heb gezien en gehoord ben ik 
een fan van hem geworden. Wat een 
bevlogen en aardige man. En zingen 
kan hij ook, hij heeft zo een mooie 
stem’, aldus één van de bezoekers 
die zondag 29 maart niet aan zich 
voorbij laat gaan. 

Vrolijk kijkfeest
Niet alleen op het podium zullen 
vrolijke klanken en verhalen het 
publiek verblijden ook het werk 
van de kunstenaar Els Hartman zal 
de harten van de aanwezigen ver-
warmen. Haar kleurige werk is een 
fraaie toevoeging aan de voorstel-
ling. De gloed van de verf laat zich 
fraai combineren met het vuur van 
de klanken. Kleur is een gevleugeld 
woord voor de in Uithoorn wonend 
en werkende kunstenaar. Met een 
geraffineerde eenvoud krijgen de 
door haar verbeeldde taferelen een 

eigen en herkenbare stijl. Uitbun-
dig waaiende was aan de lijn, een 
fel gekleurd bloemenveld met op de 
achtergrond een molen, Holland-
ser kan bijna niet. Twee lachende 
meisjes op de fiets met opwaaien-
de zomerjurken, en wie wordt er nu 
niet blij van het zitten op een zon-
nig terras met voor zich een koel 
glaasje witte wijn? Het is allemaal 
één groot vrolijk kijkfeest. Wie geen 
kaarten heeft kunnen bemachtigen 
moet zich getroosten met de websi-
te. Aan de openingszin: Welkom op 
de kleurrijke site van Els Hartman is 
geen woord overdreven!

Extra plaatsen aan de bar
Voor degenen die genoegen nemen 
met een comfortabele kruk aan de 
bar kunnen bij Espago in de Ophe-
lialaan en het Boekhuis in de Zijd-
straat hun entreebewijs kopen voor 
slechts 12.50 euro! De zaal is op 
zondag 29 maart om 14.30 open. 
Als vanouds brengen Bob & Gon de 
gasten naar hun plaatsen, liggen er 
rozen op tafel, branden de sfeervol-
le lampjes. Kan een ieder de kunst-
werken aan de wand bekijken. Om 
15.00 uur  zal er ongetwijfeld een 
spontaan welkom applaus klinken 
voor Joris Linssen. Dan gaat het 
feest beginnen!
Janna van Zon

Wervelende show Fourtina 
in het Crown Theater
Aalsmeer - Vier super sexy dan-
seressen, een achtkoppige profes-
sionele band, twee geweldige ach-
tergrondzangeressen, een George 
Michael look-a-like achtergrond-
zanger, een fantastische lichtshow 
en natuurlijk de grandioze zange-
res Nurlaila Karim, dat waren de in-
grediënten voor een wervelend op-
treden afgelopen zaterdag in Crown 
Theater Aalsmeer. De theatertour 
Fourtina werd hier afgesloten. Het 
repertoire van Tina Turner, Karims 
grote idool, vormde de rode draad 
in de show. Zonder dat ze de zan-
geres imiteerde bracht ze vele klas-
siekers, zoals You better be good 
to me, Proud Mary, What’s love got 
to do with en Private Dancer. Bij 
dit nummer rolden de danseres-
sen kronkelend over de podium-
vloer in rood velourse niemendal-
letjes. Het oog wilde ook wat. Wat 
een energie op dat podium, een en 
al soul, rock en power. Het leek zelfs 

of de cast een beetje extra gaf, om-
dat het hun laatste voorstelling be-
trof. Het plezier straalde er vanaf. En 
dat was merkbaar in de volle bene-
denzaal in Crown. Het publiek bleef 
niet op de stoelen zitten. Dat was 
gewoonweg niet mogelijk. Bij het fi-
nalestuk droeg Nurlaila bijzondere 
schoenen: Kunstenaar en Live Ac-
tion Painting acteur DionV had de-
ze voor haar beschilderd. “Hij heeft 
er wel vijftienhonderd briljantjes op-
geplakt!”, riep de hartverwarmende 
zangeres en ze bedankte Dion voor 
hun prettige samenwerking. Na de 
show trok ze haar verf-overall aan 
en hebben ze samen in de lobby 
van Studio’s Aalsmeer nog aan het 
motorblok gewerkt tijdens het man-
nenevent PWR4men. Uiteraard ont-
brak de opzwepende muziek van Ti-
na Turner daar ook niet. Waar de 
veertigjarige Nurlaila Karim toch de 
energie vandaan haalde...
Door Miranda Gommans 

Con Amore, Toonkunstkoor en Vivace

Korenpalet brengt ‘Captai 
Noah and his floating zoo’
Aalsmeer - Nog even geduld, 
maar op zondag 29 maart wordt 
Aalsmeers Korenpalet ten geho-
re gebracht door Con Amore, Toon-
kunstkoor Aalsmeer en Vivace. Voor 
de pauze zingen de koren uit hun 
eigen repertoire. 
Na de pauze brengen zij gezamen-
lijk ‘Captain Noah and his floating 
zoo’, een onderhoudend stuk over 
Noach, zijn ark en alle dieren. 
De koren worden bijgestaan door 
de solist Berend Eijkhout en door 
een muzikaal combo, bestaande uit: 
pianist Geert Bremer, bassist Ser-

gio Leeflang en slagwerker Thomas 
Disseldorp. 
Bovendien zullen er leuke video-
beelden vertoond worden, waarvoor 
Roeland van der Hoorn zorg draagt. 
Er zijn nog kaarten à 10 euro per 
stuk te koop bij de koorleden of bij 
Dorry de Graaf, per email dorryrav@
gmail.com of telefonisch via 368372. 

Het Aalsmeers Korenpalet op 
29 maart wordt gehouden in De 
Bloemhof aan de Hornweg 187 en 
begint om 15.00 uur, zaal open van-
af 14.30 uur. 

PWR4 men: Stoer!
Het bijzondere kunstwerk van Di-
onV maakte onderdeel uit van het 
eerste evenement speciaal voor 
mannen: PWR4Men. Voor en na de 
theatervoorstelling konden de be-
zoekers een rondje door de gangen 
maken en kennis maken met stoe-
re ‘speeltjes’ als snelle boten, jeeps, 
racewagens (inclusief pitspoezen), 
maar ook een prachtige Mercedes 
oldtimer en livemuziek. De gezelli-
ge zaal met het Vrijheidsbeeld van 
New York was hiervoor omgeto-
verd tot club met swingende muziek 
uit de discoboxen en bekende co-
vers van de rockband de Hucksters. 
Overigens mochten ook mannen 
(en vrouwen), die niet naar de the-
atervoorstelling waren geweest, dit 
stoere evenement bezoeken en aan 
deze uitnodiging was groots gehoor 

gegeven. Het was een lekker druk 
en dit bleef het tot in de late uurtjes. 
De organisatie van dit eerste man-
nenevenement was in handen van 
onder andere Cor Millenaar en hij 
kijkt met veel plezier terug op dit 
heerlijke feestje. Als het hem ligt, 
blijft het niet bij deze ene keer. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

De Rijzenspelers speelt zaterdag
Familiekomedie ‘Momenten 
van geluk’ in De Reede
Rijsenhout - Toneelvereniging De 
Rijzenspelers speelt zaterdag 21 en 
volgend weekend 27 en 28 maart 
‘Momenten van geluk’, een scher-
pe familiekomedie van de Britse to-
neelschrijver Alan Ayckbourn. Een 
avondvullende voorstelling met een 
moraal: koesteren we zelf wel vol-
doende onze momenten van ge-
luk?! Het begin van Momenten van 
geluk is het einde van een familie-
etentje ter gelegenheid van de ver-
jaardag van de moeder, traditiege-
trouw gevierd in het favoriete Itali-
aanse restaurant. De dialoog is nog 
niet op gang gekomen of je voelt al 

dat er binnen deze familie spannin-
gen zijn en dat de naderende erup-
tie niet lang meer op zich zal laten 
wachten. In Momenten van geluk 
wordt gespeeld met de tijd. Er zijn 
flash backs en er spelen scenes af 
in de toekomst. Als publiek bete-
kent het steeds schakelen en op je 
qui vive blijven. De voorstellingen 
vinden plaats in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat 14 en be-
ginnen alle avonden om 20.15 uur. 
Kaarten kunnen gereserveerd wor-
den via de website van de Rijzen-
spelers: www.rijzenspelers.nl of te-
lefonisch via 0297-327840.
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Dansvoorstelling Back 2 Basic

Dartcompetitie in Dorpshuis
Remco en Gilbert winnen 
finale bij Poel’s Eye

Aalsmeer - Vrijdag 12 en zaterdag 
13 juni is het weer tijd voor de twee-
jaarlijkse dansvoorstelling van SV 
Omnia 2000! Dit keer heet de show: 
Back 2 Basic. Even weer terug naar 
de basis. 
Een zeer actueel thema, want het 
lijkt wel of iedereen daar mee bezig 
is de laatste tijd. Back 2 Basic komt 
terug in campagnes van de poli-
tiek, het is de naam van een nieu-
we geneesmiddelen-lijn. Noem het 
maar op! Menigeen wist natuur-
lijk altijd al dat Mariëlle Buskermo-
len een trendsetter was. Zij bedenkt 
iets en de rest volgt! Er zijn dit jaar 
weer twee matineevoorstellingen 
en twee avondshows. De avond-
voorstellingen zijn op vrijdag 12 ju-
ni om 20.00 uur en op zaterdag 13 
juni om 20.00 uur. De matineevoor-
stellingen beginnen zaterdag om 
13.30 uur en 16.15 uur. Ook is er na 
de avondvoorstelling natuurlijk weer 
een afterparty in het Crown Theater 
waar iedereen van harte welkom is! 
De muziek wordt deze avond ver-
zorgt door DJ Marcel Pannekoek en 
Dutch Dance Detective (René van 
Aken). De voorbereidingen voor de 
show zijn in volle gang. Alle groepen 
zijn hard aan het trainen. De twee 
selectiegroepen Dance Force en 

Dance Vision een trainingsweekend 
gehad én de meiden van Tessa wa-
ren te gast bij Radio Aalsmeer. Ook 
wordt er druk geknutseld aan de 
kostuums en geklust aan het decor. 
Dit allemaal om uiteindelijk een 
spectaculaire show neer te kunnen 
zetten in het Crown Theater aan de 
Van Cleeffkade. Wat de meiden op 
de foto aan het knutselen zijn, wordt 
nog even geheim gehouden! Nu op 
naar de generale repetitie op zon-
dag 31 mei. Dit keer zitten er ook 
enkele nieuwe gezichten tussen de 
choreografen! Zo zijn dit keer niet 
alleen Mariëlle Buskermolen, Tessa 
de Vries, Veronique Cornelissen, Si-
mone van Weerdenburg en Patjoe-
lah Kuin weer verantwoordelijk voor 
allemaal mooie stukken, maar ook 
Erma van Maris en Joyce Aarsman. 

Kaartverkoop gestart
De kaartverkoop is al begonnen! En 
dat niet alleen, er loopt op dit mo-
ment ook een leuke actie. De per-
soon die de meeste kaarten ver-
koopt voor de theatershow krijgt 
een leuke verrassing. Dus wees er 
snel bij en roep al je vrienden en fa-
milie bij elkaar! Kaarten zijn verkrijg-
baar via www.svomnia2000.nl. 

Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de elfde speelavond van het sei-
zoen van de dartclub Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. De 
opkomst was met veertig deelne-
mers alleszins redelijk, zodat er pre-
cies tien poules met vier deelnemers 
geformeerd konden worden. Achter-
af bleek Poule J de gouden poule en 
Poule F de zilveren. 
De nummer één van Poule J won 
namelijk de speelavond (het hoog-
ste niveau), terwijl de nummer twee 
van Poule J het tweede niveau wist te 
winnen. Poule F daarentegen lever-
de de twee verliezende ‘zilveren’ fina-
listen. Pikant was ook het treffen van 
Danny de Hartog en Danny Zorn in 
de kwartfinale. Drie keer dit seizoen 
was hun onderlinge treffen de fina-
le van de speelavond. Drie keer won 
Zorn, maar de Hartog kwam steeds 
dichterbij. In de eerste finale ver-
loor Danny met 4-0, toen met 4-1 en 
daarna met 4-2. De Hartog won in-
derdaad 3 legs, en dat was genoeg 
voor de overwinning, want het ging 
in de kwartfinale om ‘the best of 5 
legs’. Remco Maarse en Martin Bax 
bereikten knap de halve finale, maar 
moesten voorrang verlenen aan de 
Hartog en William Hunitetu. Hoewel 
de Hartog het in de finale niet tegen 
zijn grootste ‘sta in de weg’ hoefde 
op te nemen (die had hij immers zelf 
uitgeschakeld), verloor hij toch jam-
merlijk voor de vierde keer dit sei-
zoen de finale. Voor Poule J winnaar 
William was het zijn derde speel-
avond overwinning van het seizoen 

en de zevende ooit. Overigens won 
de Hartog in het verleden wel al twee 
speelavonden (op rij). De nummer 
twee van Poule J, Remco Pannekoek, 
volgde het voorbeeld van de nummer 
één (William) en won al zijn knock 
out wedstrijden (op het tweede ni-
veau). Ook Jeroen van den Helder 
volgde het voorbeeld van zijn ‘Pou-
le-F-genoot’ (de Hartog), en won al 
zijn wedstrijden tot de finale. Oftewel, 
Remco won goud op het tweede ni-
veau, Jeroen zilver. Albert Geleijn en 
Ludson bereikten knap de halve fina-
les. Op het derde niveau overheers-
te Poule H. Poule H afgezanten Gil-
bert van Eijk en Ilona van Emden be-
reikten de finale, die uiteindelijk door 
Gilbert gewonnen zou worden. Ash-
ley Miguel had met een prachtige 
156 de hoogste uitgooi van de avond. 
Hiermee benaderde hij de hoogste 
uitgooi van het seizoen (158 van de 
Hartog). Luc van de Meer werd uit-
geloot voor het spel de Triple Pot, 
maar miste helaas jammerlijk drie 
pijlen op het trainingsdartbord. Vol-
gende week meer informatie over het 
derde en vierde niveau. Dit, of andere 
informatie over de dartsclub, is ook 
alvast te lezen op de website www.
poelseye.nl. De volgende speelavond 
van de Poel’s Eye is volgende week 
vrijdag 27 maart. De inschrijving sluit 
om 20.00 uur, deelname kost vier eu-
ro en de minimum leeftijd is 15 jaar. 
De Poel’s Eye heeft een open deuren 
beleid, lidmaatschap of van te voren 
opgeven is niet nodig, iedere dartlief-
hebber is welkom in het Dorpshuis.

Winnaars Remco Pannekoek (links) en Gilbert van Eijk.

Zaalvoetbalcompetitie
Vier teams strijden om 
tweede plaats bij ZABO

Handbal: FIQAS Aalsmeer 
terug in de top vier!

Aalsmeer - Tijdens de twaalfde 
speelronde heeft het team van Sport-
café de Midi’s een uitstekend resul-
taat geboekt. In een rechtstreeks du-
el met de nog enige overgebleven 
concurrent La Furia Roja is duide-
lijk geworden wie dit seizoen de ZA-
BO-titel gaat binnenhalen. De huidi-
ge lijstaanvoerder bleek te sterk en 
sloot de wedstrijd af met een knap-
pe overwinning. Door de zege én de 
drie punten, heeft Sportcafé de Mi-
di’s de voorsprong vergroot van acht 
naar elf wedstrijdpunten. Gelopen 
koers lijkt het nu met de competi-
tie. Met nog zes speelavonden op 
de kalender zal de ZABO-kampioen 
dit jaar dus vroegtijdig bekend zijn. 
De elfde speelronde vond zaterdag 
14 maart plaats in de Proosdijhal. 
De openingswedstrijd in Kudelstaart 
ging tussen LEMO en Koning Nieu-
wendijk (Holex). LEMO won de zaal-
voetbalpartij met 4-2 en staat nu op 
de vijfde plaats met slechts één punt 
achterstand op de nummer twee 
van de stand. Vervolgens trad Polo-
nia Aalsmeer aan tegen Amsec Be-
veiliging. Eindstand: 5-0. De wed-
strijd Piller Sport tegen Café Sport-
zicht werd voor het publiek een aan-
trekkelijk schouwspel. In de eerste 
helft golfde het spel op en neer met 
kansen voor beide doelen en bleken 

beide ploegen even sterk. Piller Sport 
kwam op een 2-0 voorsprong waar-
na Peter van Leeuwen na een vloei-
ende aanval met een daverend schot 
in de bovenhoek de 2-1 aanteken-
de. Via 3-1 werd het 3-2. Vier secon-
den voor het rustsignaal kreeg Café 
Sportzicht een vrije trap. Na een in-
zet en een scrimmage belandde de 
bal op de paal, ruststand 3-2. Ook 
in de tweede helft kreeg Piller Sport 
niets kado en moest blijven knokken 
voor de punten. De Kudelstaarters 
waren wél beter in de afronding en 
troffen drie maal de goal. Eindstand 
6-2 voor Piller Sport. Heemhorst Wa-
tersport moest het zaterdagavond 
opnemen tegen EZ Flower en de-
ze wedstrijd eindigde met 5-2 voor 
Heemhorst. Het slotduel was de top-
per tussen de nummers één en twee 
van de ranglijst. Sportcafé de Midi’s 
versloeg La Furia Roja met 6-2. 

Huidige stand: De stand na ronde 12 
ziet er als volgt uit: Sportcafé de Mi-
di’s 12-36, La Furia Roja 12-25, Piller 
Sport 12-25, Polonia Aalsmeer 12-24, 
LEMO 12-24, Heemhorst Watersport 
12-18, Café Sportzicht 12-9, Koning 
Nieuwendijk 12-9, EZ Flower 12-6, 
Amsec Beveiliging 12-3. Speelronde 
13 volgt op zaterdag 28 maart in De 
Bloemhof.

Aalsmeer - Nadat op zaterdag zo-
wel Volendam als Hurry Up hadden 
verloren, kregen de mannen van FI-
QAS Aalsmeer zondag 15 maart een 
mooie kans om terug te komen in de 
top vier van de nacompetitie. Maar 
dan moest er wel gewonnen wor-
den van Red-Rag/Tachos uit Waal-
wijk. Dat leek op papier een een-
voudige opgave, maar vooraf had-
den beide ploegen hetzelfde aan-
tal punten: vier. In het begin van de 
wedstrijd hielden de ploegen elkaar 
in evenwicht. FIQAS Aalsmeer nam 
wel snel een 3-1 voorsprong, maar 
de rest van het eerste kwartier vie-
len de doelpunten om en om tot 10-
10. 

Vooral Jimmy Castien was goed op 
schot, maar ook Tim Bottinga wist 
met een paar prachtige bewegin-
gen door de Tachos defensie te ko-
men. Toch kwam FIQAS Aalsmeer 
niet echt los, want het verschil bleef 
steeds maar één goal. Dat gebeur-
de pas in de laatste vijf minuten van 
de eerste helft toen een tempover-
snelling via 13-11 en 15-11 uitein-
delijk de 17-12 ruststand opleverde. 
Dit keer via Robin Boomhouwer, uit 
de rechterhoek, opnieuw twee keer 
Castien, een gelobde strafworp van 
Frank Lübbert en Dustin Ligthart. 
Na rust leek FIQAS Aalsmeer met-
een over Tachos heen te willen wal-
sen (19-13), maar de bezoekers pro-
fiteerden van een iets mindere pe-
riode van FIQAS Aalsmeer en wis-
ten terug te komen tot 19-17. Een 
time out en een keeperswissel (Je-
remy Hooijman voor Gaby Birjova-
nu) moesten de ploeg hernieuw-
de energie geven. Het lukte: via on-

der meer Lars van Wijk en Nils Dek-
ker werd de marge weer vergroot 
en bovendien stopte Hooijman een 
strafworp bij 23-19. Een fraai uitge-
speelde break out via Robin Boom-
houwer naar Nils Dekker bracht de 
marge terug op vijf (24-19) en van-
af dat moment was er geen vuil-
tje meer aan de lucht voor FIQAS 
Aalsmeer, dat de wedstrijd goed uit 
speelde. Enige minpuntje was mis-
schien de elf treffers die nummer 14 
van Tachos, 
Rob Jansen wist te maken. Op zijn 
acties had de dekking geen ant-
woord. Via snelle acties aan de lin-
kerkant van Nils Dekker en nog 
twee doelpunten van Rodrigo Hut-
tinga, die mooi werd vrijgespeeld 
aan de cirkel, eindigde de wedstrijd 
uiteindelijk in een 32-25 overwin-
ning voor FIQAS Aalsmeer dat door 
schoof naar plaats vier in de nacom-
petitie. Donderdag 19 maart spelen 
de mannen hiervoor uit bij E&O in 
Emmen. Aanvang wedstrijd is 20.00 
uur. De overige wedstrijden in de-
ze nacompetitie worden wel in het 
weekend gespeeld. Op zaterdag 28 
maart speelt FIQAS uit tegen Al-
phadeuren uit en in Houten vanaf 
19.45 uur en zaterdag 4 april is de 
thuiswedstrijd tegen Hurry Up van-
af 20.00 uur. 

Bekerloting: Tegen Volendam 
Voor de halve finale van het NHV 
bekertoernooi hebben de mannen 
van FIQAS Aalsmeer een thuiswed-
strijd geloot, en wel tegen Kras/Vo-
lendam. De andere halve finale is 
OCI/Lions tegen Targos/Bevo. De 
wedstrijden staan gepland voor de 
periode 21 tot 23 april. 

Zaterdag 21 maart: 
F.C. Aalsmeer
De Bilt 1 -F.C.Aalsmeer 1 14.00 u
Argon 3 - F.C.Aalsmeer 2 15.00 u
F.C.Aalsmeer 3 - Zandvoort 4 14.30 u
F.C.Aalsmeer 4 – Sloterdijk 2 14.30 u
Swift 10 - F.C.Aalsmeer 5 15.15 u
Roda’23 5 - F.C.Aalsmeer 6 14.45 u
Wartburgia Vet.3 - F.C.A’meer.Vet.1 14.00 u

Vrouwen
DSS VR.3 - F.C.Aalsmeer VR.1 15.00 u

Junioren
F.C.Aalsmeer A1 – CSW A2 14.30 u
Velsen A2 - F.C.Aalsmeer A2 14.30 u
Almere B1 - F.C.Aalsmeer B1 12.30 u
Breukelen B3 - F.C.Aalsmeer B2 12.00 u
F.C.Aalsmeer B3 – HBC B5 14.30 u
F.C.Aalsmeer C1 – RAP C1 12.30 u
JOS/Watergr.meer C2-F.C.A’meer C2 8.45 u
Hertha C3 - F.C.Aalsmeer C3 12.30 u
F.C.Aalsmeer C4 – Legm.vogels C5 12.30 u
F.C.Aalsmeer C5 – Hillegom C6 12.30 u

Pupillen
Overbos D6M - F.C.Aalsmeer D1 8.30 u
F.C.A’meer D2 – F.C.Amsterdam D3 11.30 u
F.C.Aalsmeer D3 – Roda’23 D4 11.30 u
F.C.Aalsmeer D4 – Abcoude D4 9.00 u
RKDES D2 - F.C.Aalsmeer D5 9.30 u
Batavia’90 D4 - F.C.Aalsmeer D6 14.00 u
WV-HEDW 7 - F.C.Aalsmeer D7 9.00 u
F.C.Aalsmeer E1 – Badh.dorp E1 10.30 u
Roda’23 E4 - F.C.Aalsmeer E2 12.00 u
AFC E6 - F.C.Aalsmeer E3 9.00 u
F.C.Aalsmeer E4 – Amstelveen E2 9.00 u
F.C.Aalsmeer E6 – Argon E7 9.00 u
KDO E3 - F.C.Aalsmeer E7 11.00 u
Ouderkerk E10 - F.C.Aalsmeer E8 9.00 u
Legm.vogels E11 - F.C.Aalsmeer E9 13.00 u
F.C.Aalsmeer E10 – Amstelveen E8 9.00 u
F.C.Aalsmeer F1 – TABA F1 11.15 u
F.C.Aalsmeer F2 - Ouderkerk F2 11.15 u
F.C.Aalsmeer F3 – Sp.Martinus F6 9.00 u
Sp.Martinus F7 - F.C.Aalsmeer F4 9.45 u
Roda’23 F6 - F.C.Aalsmeer F5 9.00 u
Roda’23 F15 - F.C.Aalsmeer F6G 10.30 u
DCG F5 - F.C.Aalsmeer F7G 9.00 u
F.C.Aalsmeer F8 – Abcoude F8 9.00 u
Badh.dorp F4 - F.C.Aalsmeer F9 12.00 u
F.C.Aalsmeer F 10 – AFC F12 9.00 u
F.C.Aalsmeer F 11 – AFC F15 9.00 u

Meisjes
Sp.Martinus MA.1 - F.C.A’meer MA.113.00 u
F.C.A’meer MC.1 – Badh.dorp MC.1 11.30 u
KDO MC.2 - F.C.Aalsmeer MC.2 12.00 u
Almere MD.1 - F.C.Aalsmeer MD.1 10.15 u
F.C.A’meerME.1–BuitenveldertME.5  9.00 u 
F.C.Aalsmeer ME.2 – KDO ME.2 10.30 u
F.C.Aalsmeer ME.3 – Argon ME.1 9.00 u
F.C.Aalsmeer ME.4 – SDZ ME.3 10.30 u

RKDES
De Dijk D1 - RKDES D1 11.00 u
RKDES D2 – F.C.Aalsmeer D5 9.30 u
RKDES D3 – SDZ D7 11.00 u
RKDES D4 – RKAVIC D3 9.30 u
RKDES D5M – DSS D14M 9.30 u
Buiksloot D3 - RKDES D6 12.00 u
RKDES E1 – TABA E1 11.00 u
RKDES E2 – Sp.Martinus E5 11.00 u
RKDES E3 – F.C.Aalsmeer E5 11.00 u
Weesp E6 - RKDES E4 9.00 u
Roda’23 E 15 - RKDES E5 10.30 u
RKDES F1 – VVA/Spartaan F2 11.00 u

RKDES F2 – RAP F1 9.30 u
Abcoude F5 - RKDES F3 10.30 u
CSW F5 - RKDES F4 9.45 u
Ouderkerk F6 - RKDES F5 9.00 u
RKAVIC F4 - RKDES F6 9.00 u
Amstelveen F5 - RKDES F8 9.00 u
Roda’23 11 - RKDES F9 10.30 u
RKDES F 10 – AFC F14 9.30 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – Vredenburch VR.1 13.00 u

Meisjes
Zandvoort MB.1 - RKDES MB.1 12.15 u
RKDES MC.1 – Weesp MC.1 11.00 u
AS’80 MD.1 - RKDES MD.1 13.00 u
Ouderkerk ME.2 - RKDES ME.1 9.00 u
RKDES ME.2 – Legm.vogels ME.1 9.30 u

SCW
VVC 1 - SCW 1 14.30 u
Hillegom 2 - SCW 2 13.00 u
De Brug 2 - SCW 3 12.00 u
SCW 4 – Roda’23 3 11.30 u
SCW 5 – Hillegom 5 14.30 u
SCW 6 – Olympia.Haarl. 2 12.30 u
SCW Vet.1 – Real Sranang Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – GeuzenM’meer Vet.2 14.30 u

Junioren
Alliance’22 B2 - SCW B1 14.00 u
SDZ C2 - SCW C1 11.30 u
AMV C2 - SCW C2 9.00 u

Pupillen
United/DAVO D1 - SCW D1 11.00 u
Legm.vogels E5 - SCW E1 9.00 u
Hoofddorp E4 - SCW E2 9.00 u
AFC E10 - SCW E3 11.15 u
NFC E5 - SCW E4 9.30 u
AFC E16 - SCW E5 10.15 u
Pancratius F7 - SCW F1 10.15 u
SCW F2 – Amstelveen F7 9.00 u
Hillegom F8 - SCW F3 9.30 u

Vrouwen
Kockengen VR.1 - SCW VR.1 10.00 u

Meisjes
SCW MB.1 – Kon.HFC MB.1 11.30 u
Overbos MD.2 - SCW MD.1 9.00 u
SCW ME.1 – CSW ME.2 9.00 u

Zondag 22 maart:
F.C. Aalsmeer
Vogelenzang 1 - F.C.Aalsmeer 1 14.00 u
F.C.Aalsmeer 2 – Buitenveldert 2 11.00 u
F.C.Aalsmeer 4 – DIOS 3 11.30 u
DIOS 4 - F.C.Aalsmeer 5 12.30 u
F.C.Aalsmeer 6 – HSV’69 4 11.30 u

RKDES
Roda’23 1 - RKDES 1 14.00 u
AS’80 2 - RKDES 2 11.00 u
RKDES 4 – Arsenal 2 12.00 u
HBC 3 - RKDES 5 14.00 u
RKDES 6 – Legm.vogels 5 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Roda’23 A2 12.00 u
Waterwijk B2 - RKDES B1 11.00 u
RKDES B2 – AGB B1 10.00 u
RKDES C1 – AFC C2 10.00 u
Legm.vogels C3 - RKDES C2 10.00 u

Foto: www.kicksfotos.nl.

Wedstrijden Veldvoetbal

Basketball competitie
Basketbalteam U14 op 
weg naar kampioenschap?
Aalsmeer - De jongens van U14 
speelden afgelopen zaterdag een 
moeizame wedstrijd in Lisse. 

De thuiswedstrijd was met ruim 
verschil gewonnen en ook nu leek 
Aalsmeer op een monsterscore af te 
koersen toen de stand na 10 minu-
ten maar liefst 2-23 was. Enige non-
chalance en slordigheid sloop ech-
ter in het spel van de Aalsmeerders, 
die immers alle wedstrijden tot nu 

toe met groot verschil wisten te win-
nen. Coach Bram Buskermolen trok 
na de wedstrijd de conclusie dat 
er harder getraind moet gaan wor-
den willen de laatste wedstrijden 
niet heel erg moeizaam gaan verlo-
pen. De uitslag van de wedstrijd te-
gen Lisse bedroeg uiteindelijk 44-
63. Vooralsnog gaat de U14 voor het 
kampioenschap, maar dat kan pas 
in de laatste wedstrijd zeker wor-
den gesteld. 

Basketbalcompetitie
Jongen U 18 vermorzelen 
Flashing Heiloo: 11-73
Aalsmeer - In een competitie waar-
in alle teams aanvankelijk aardig 
aan elkaar gewaagd leken, lijkt de 
U18 van Aalsmeer toch langzaam 
maar zeker boven te komen drijven. 
Zaterdag werd in Heiloo het plaat-
selijke Flashing met 11-73 volkomen 
van het veld gespeeld. In Aalsmeer 
had Flashing drie periodes lang 
goed tegenstand kunnen bieden 
en was het verschil pas in de laat-
ste periode gemaakt. Dit keer duur-
de de tegenstand welgeteld 2,5 mi-
nuut. Flashing leidde met 6-0 en de 
Aalsmeerders schrokken onmiddel-
lijk wakker. Aan het einde van de 
eerste periode stond er dan ook een 
stand van 7-20 op het scorebord. 
Vooral Valentijn Stokman was weer 
ongrijpbaar voor de tegenstan-
ders. In de tweede periode schakel-
de Aalsmeer er nog een extra ver-
snelling bij en bleek er voor Fla-
shing geen doorkomen meer aan. 

De Aalsmeerse verdediging stond 
bijna perfect en toen door een ei-
gen ongelukkige actie ook nog eens 
de center van Flashing moest uit-
vallen was de wedstrijd echt beslist. 
Aalsmeer presteerde het zelfs om de 
tweede periode geen enkele score 
tegen te krijgen. Ruststand bedroeg 
dan ook 7-37. De drie schutters Kees 
Buskermolen, Sebastiaan Sargis en 
Vince Booij schoten scherp, maar 
wisten ook de weer uitstekend spe-
lende Ryan Kenter onder het bord 
te vinden. Het grootste compliment 
verdiende het team als geheel door 
in de tweede helft in hetzelfde tem-
po en super geconcentreerd door te 
blijven spelen. Ook Tjeerd Stoker en 
Aaron van Daalen konden het ho-
ge niveau goed aan. Bovendien be-
wezen de jonkies Roy Jagerman en 
Jelle Boon opnieuw een forse stap 
in hun ontwikkeling te hebben ge-
maakt. 





 
34   Nieuwe Meerbode  •  19 maart 2015

Mountainbiken
Jade derde op openings-
wedstrijd competitie
Aalsmeer - Op zaterdag 14 maart 
startte de landelijke mountainbike 
competitie in Oldebroek. Deze com-
petitie gaat over dertien wedstrij-
den die door het hele land verre-
den wordt. Nederlands kampioen 
categorie 1 (8/9 jarige) Jade Wuur-
man uit Aalsmeer stond aan een 
nieuw begin van het seizoen. Na 
een slechte winter met veel regen 
en griep was het niet duidelijk of Ja-
de een rol zou kunnen spelen in de-
ze openingswedstrijd. Jade mocht 
met startnummer 101 op de eer-
ste rij plaatsnemen. Om 10.30 uur 
in een herfstachtige atmosfeer viel 
het startschot voor het sterke deel-
nemersveld in Oldebroek. De start 
is bepalend voor het verloop van 
de wedstrijd. Het is volle bak op het 
veld en alle deelnemers denderen 
op de eerste bocht af. Jade Wuur-
man had een goede start en kwam 
als vierde meisje het veld in. Het 
zeer selectieve parcours zorgde er 
voor dat het gehele veld volledig uit 
elkaar spatte. Jade werd in de eerste 
ronde behoorlijk opgehouden door 
een meisje dat veel te hard van start 
was gegaan en volledig instortte.
Doordat er zeer weinig inhaal mo-
gelijkheden waren duurde het lang 
voordat Jade haar gepasseerd was.
Het gat naar nummer één en twee 
werd daardoor aanzienlijk. Door de 
passage van de rocksection (pad 
met grote stenen) vol te nemen 
kon zij weer tijd terug winnen. Het 

gat naar de nummer twee, Nani-
ne Boers, werd in de finale terug-
gebracht naar 8 seconden. Niet ge-
noeg om haar te verschalken.
De nummer één, Mae Cabaca, kon 
probleemloos de eerste koers van 
het jaar naar zich toe trekken.
Jade heeft boven verwachting ge-
presteerd. De Aalsmeerse wist een 
zeer mooie derde plek te bemachti-
gen. Op naar de volgende wedstrijd 
in Berlicum.

Aalsmeer - Op zondag 15 maart 
gingen een zevental zwemmers en 
twee coaches van Oceanus en een 
hele grote groep belangstellenden 
naar het Veenweidebad in Mijdrecht 
voor deelname aan de vijfkamp 
(aangepast zwemmen). Sayenna 
Oudejans, 9 jaar, mocht beginnen 
aan haar tweede wedstrijd ooit en 
kwam uit op de 25 meter rugslag. Ze 
verbeterde deze afstand met maar 
liefst 8 seconden! Een prachtig per-
soonlijk record en een heerlijke start 
van de wedstrijd voor Oceanus. Rin-
go Huis, ook net 9 jaar, deed voor 
het eerst mee en vond het reuze 
spannend. Maar met zijn lievelings-
slag als eerste race zette hij, on-
danks of dankzij, zijn zenuwen een 

prachtige tijd neer van 0.45.85 op 
de 25 meter rugcrawl. Rein Merlijn 
en Michiel Wolfs zijn ook nog niet 
echt ervaren wedstrijdzwemmers, 
maar komen qua leeftijd wel tegen-
over ervaren wedstrijdzwemmers 
te staan. Michiel had de 100 meter 
schoolslag nog nooit gezwommen 
en kon een mooie tijd van 2.24,96 
halen. Rein kon zijn persoonlijk re-
cord niet verbeteren, maar zwom 
wel een goede tijd. Naresh Murli 
en Thymen van Dijk zijn wel ervaren 
zwemmers, maar konden toch hun 
persoonlijke record op deze afstand 
niet verbreken. Voor Naresh was dit 
wel logisch, hij had net de hele week 
met griep in zijn bed gelegen, maar 
kon de verleiding niet weerstaan 

Aangepast zwemmen
Goede resultaten Oceanus 
op vijfkamp in Mijdrecht

Foto: Lorenzo (links) en Naresh: Tactiek bespreking.

Foto: Sayenna (links) en Ringo in technisch overleg.

om toch lekker te gaan zwemmen. 
Het was een druk bezet programma 
waaraan niet alleen Oceanus leden 
meededen. Ook Acz, ZPC Woerden, 
De Plas, de Amstel en AZ & PC de 
Meerkoeten deden mee. Het duur-
de dan ook even voor de zwemmers 
van Oceanus weer mochten starten. 
Voor Lorenzo, Naresh, Rein, Michiel 
en Thymen stond nu de 100 meter 
vrije slag op het programma. Helaas 
ook hier maar één persoonlijk re-
cord, en wel voor Michiel met een 
tijd van 2.50,32. Sayenna kon om 
vier uur beginnen aan haar laatste 
afstand van deze wedstrijd, de 50 
meter schoolslag. Ze had deze af-
stand ook nog nooit gezwommen 
en iedereen was heel blij met haar 
prima tijd van 1.54,50. Naresh en 
Lorenzo gingen nog een keer vlam-
men op de 50 meter vlinder. Naresh 
zwom 0.41,96 en Lorenzo kon deze 
tijd niet halen: 0,47,46. Ringo mocht 
de wedstrijddag afsluiten met zijn 
50 meter schoolslag en zwom de-
ze net boven de 2 minuten: 2.00,64. 

Een mooi uitgangspunt voor de vol-
gende wedstrijd, want dan zijn de 
fans voornemens hem onder de 2 
minuten te schreeuwen. Een leuke, 
gezellige en goed georganiseerde 
wedstrijd. 
Mocht je iemand kennen met een li-
chamelijke handicap die wel, in ie-
der geval een A-diploma heeft, en 
het liefst ook een B-diploma, dan 
zouden Ringo en Sayenna het leuk 
vinden om kennis te maken met 
nieuwe startende wedstrijdzwem-
mertjes op de donderdagmiddag 
van 17.15. tot 18.00 uur in zwem-
bad De Waterlelie. Voor informatie 
kan op de site van Oceanus geke-
ken worden: http://www.zsc-ocea-
nus.nl/mindervalidezwemmen. Op 
zondag 26 april organiseert Ocea-
nus in samenwerking met Stichting 
Meer Armslag weer de Lenie van 
der Meer Bokaal. Wellicht ook een 
hele leuke aanrader om eens te ko-
men kijken naar een volledig geïn-
tegreerde wedstrijd in zwembad De 
Waterlelie Aalsmeer.

Voetbal zaterdag
FC Aalsmeer op karakter 
naar winst: 2-0
Aalsmeer - Zonder de andere spe-
lers tekort te doen waren er toch drie 
uitblinkers tijdens de voetbalwed-
strijd van FC Aalsmeer afgelopen 
zaterdag tegen T.A.V.V. Na een zwa-
re blessure komt Tom Doeswijk el-
ke wedstrijd dichter bij zijn oude ni-
veau. Hij was bepalend op het mid-
denveld. Met veel overzicht en tech-
nische bagage is hij een lust om te 
zien voetballen. Wesley van Schaik 
was achterin de grote man en hield 
in moeilijke periodes de achterhoe-
de bij elkaar en drukte zijn stempel 
op de wedstrijd. En natuurlijk Cal-
vin Koster, die met twee doelpun-
ten zijn totaal in deze competitie op 
zestien bracht. Onvermoeibaar le-
verde hij strijd met zijn tegenstan-
ders die het wel eens rood en groen 
voor de ogen werd. Het ontbrak FC 
Aalsmeer deze middag aan drie be-
palende spelers: Burak Sitil (bles-
sure), Thomas Harte en Salih Yildiz 
(beiden geschorst) stonden langs 
de kant. Bart de Jong, Stefan van 
der Dussen en Peter Neuvel waren 
hun vervangers. T.A.V.V. uit Ter Aar 
(bij de heenwedstrijd 3-0 verlies) 
stond negen punten hoger gewaar-
deerd op plaats vijf en is een ploeg 
met fysiek voetbal. 

Vooral voorin met Stefan Rijsdam 
en Fanny Waandels is het oppassen 
geblazen. Maar de FC ging de strijd 
aan op het zeer hobbelige veld waar 
een pass over de grond erg riskant 
was. Het werd een levendige wed-
strijd. Door het hoge tempo ging er 
natuurlijk ook veel mis, maar de cir-
ca 175 toeschouwers konden zich 
toch wel warm houden ondanks 
het koude weer. Al na 9 minuten 
was het prijs. De inleiding kwam 
van Tom Doeswijk. Op het midden-
veld via Michal Kocon maakte Cal-
vin Koster het met een schot in de 
linker bovenhoek knap af. De goed 
keepende Bart Vis had het nakijken, 
1-0. T.A.V.V. probeerde met de lan-
ge bal zijn lange spitsen te bereiken 
en Wesley van Schaik ging menig 
kopduel aan. Ray Smidt op doel had 
weinig werk in de beginfase. Er werd 
hard gewerkt door beide elftallen en 
de FC kreeg goede kansen in de 25e 
en 26e minuut. Bij een goede actie 

van Michal Kocon kwam Peter Neu-
vel net te kort en toen Michal Kocon 
zich goed vrijspeelde bracht Bart Vis 
van T.A.V.V. via een corner redding. 
Scheidsrechter Westland uit Leus-
den had soms moeite om het spel 
te volgen en volgde de wedstrijd op 
te grote afstand. FC Aalsmeer kreeg 
op slag van rust nog een kans om 
de voorsprong te vergroten, maar 
Bart Vis bracht redding op het schot 
van Michal Kocon. De tweede helft 
was nog geen minuut oud of Calvin 
Koster kon de score verhogen. Zijn 
eindschot was te zacht. Het spel 
golfde op en neer met kansen aan 
beide zijden. Zo bracht Ray Smidt 
in de 54e minuut redding met de 
voet op een schot van Fanny Waan-
dels. Het spel van T.A.V.V. werd har-
der. Men ging meer op de man spe-
len. Floris Dokkum en Tom Doeswijk 
moesten het een paar keer ontgel-
den. Wissel 55e minuut: Sander Star 
voor de geblesseerde Bart de Jong. 
De bergen werk verzettende Peter 
Neuvel bracht Michal Kocon in de 
63e minuut in goede positie, maar 
hij kreeg de bal niet in het doel. Een 
voorzet van Mike Vos werd door 
Calvin Koster op de lat geknald. In 
de rebound was het schot van Tom 
Doeswijk te zacht. Wissel 79e mi-
nuut: Hans v.d. Schilden voor Mike 
Vos. Aalsmeer had het beste van het 
spel. Het veld begon nu zijn tol te 
eisen en de nauwkeurigheid ont-
brak soms. Een grote kans van Mi-
chal Kocon in de 83e minuut werd 
door treuzelen teniet gedaan. Door 
goed uitkomen van Ray Smidt in de 
87e minuut kon Stefan van der Dus-
sen de bal nog van de doellijn halen. 
Wissel 89e minuut: Lennart van der 
Dussen voor Peter Neuvel De bevrij-
ding kwam in de 92e minuut. Uit een 
vrije trap van Floris Dokkum schoot 
Calvin Koster uit moeilijke positie de 
bal hoog in de touwen 2-0 en was 
de wedstrijd gespeeld. Al met al een 
mooie en verdiende overwinning. 
Komende zaterdag 21 maart speelt 
FC Aalsmeer uit tegen FC De Bilt, lo-
catie Sportpark Weltevreden 1, 3731 
AL De Bilt. Aanvang wedstrijd 14.00 
uur.   
  
Jack van Muijden

Tafeltennis competitie
Bloemenlust 1 nog 
ongeslagen
Aalsmeer - Bij het sterke Amster-
dam ’78 heeft Bloemenlust 1 een 
krappe 4-6 overwinning wegge-
sleept. Bart Spaargaren en Ed Cou-
wenberg boekten ieder twee zeges, 
waarbij Ed een zeer goede Amster-
dammer van zijn 100% score afhielp. 
Johan Berk wist een tegenstander 
te verslaan en was samen met Bart 
goed voor het zesde en winnende 
punt in het dubbelspel. Bloemenlust 
2 speelde thuis tegen de koploper 

VDO 2. Danny Knol, Peter Velleman 
en Horst Krassen wonnen hun par-
tij tegen dezelfde tegenstander van 
VDO. Verder won alleen Danny nog 
een tweede wedstrijd, zeer goed 
spelend van een tegenstander die 
nog op 100% stond. In het dubbel-
spel vochten Peter en Danny dapper 
voor elk punt, maar verloren helaas 
in vier games, waarmee de einduit-
slag geheel niet onverdienstelijk 4-6 
werd.

Erica en Dennis snelsten 
op baanloop AVAalsmeer
Aalsmeer - Bij Atletiek vereniging 
Aalsmeer werd vorige week woens-
dag 11 maart de maandelijkse re-
creatieve 3 en 5 kilometer baan-
loop gehouden. De uitslagen bij 
de dames (5 kilometer) waren als 
volgt: Erica Belandi 19:26, Sonja 
van Zeelt 22:24, Mirjam Colijn 24:11, 
Carolien de Bruin 24:31 en Sharon 
Nieuwstadt in 29:02 minuut. De he-
ren scoorden op de 5 kilometer de 
volgende tijden: Dennis van Bakel 
18:04, Jan Aarnoutse 18:26, Rene 
van der Meer 18:35, Frans Woerden 
18:36, Frank Bruine de Bruin 18:47, 
Gerard van Schaik 19:09, Raymond 
Witteveen 19:16, Hugo van Leeuwen 
19:31, Oscar Last 21:03, Peter de 
Weijer 21:54, Marco van Eijk 21:56, 
Kees Hoek 22:19, Gerard Albers 
22:26, Ron Wijnands 22:26, Anton 
Buffing 22:33, Arnold van Velthoven 
23:52, Peter van Wouwe 23:52, Piet 
Rietdijk 24:01, Kees Koersvelt 24:05, 
Robin Tromp 24:08, Hen Egberts 

24:16, Martin Wierink 24:29, Guus 
van Velzen 24:41, Anton Schuurman 
26:41, Gijs Honing 33:07 en Piet de 
Boer in 33:30 minuut. Eén hardloper 
volbracht de 3 kilometer en dat was 
Maarten Jan Biesheuvel, hij finishte 
in 14:38 minuut. De volgende baan-
loop bij AVA aan de Sportlaan 43a is 
op woensdag 8 april. Voor verdere 
informatie: www.avaalsmeer.nl.

Aalsmeer Flower Cup: Podium voor 
wereldtop trampolinespringen
Aalsmeer - Op zaterdag 21 maart 
vormt sporthal De Bloemhof het po-
dium voor één van de grootste tram-
polinetoernooien ter wereld: de 
Aalsmeer Flower Cup. Met deelne-
mers als Ekatherina Khilko (brons 
OS 2008) en de Nederlandse Olym-
piër Rea Lenders belooft het weer 
een groots spektakel te worden. De 
21e editie van de Aalsmeer Flower 
Cup heeft dit jaar meer dan 340 in-
schrijvingen. Hieronder vallen zowel 
een Olympische medaillewinnares 
als jonge talenten, die zich voor het 
eerst kunnen meten aan de mondi-
ale top. Met zeventien deelnemende 
landen – waaronder nationale teams 
van Argentinië en zelfs Kazachstan - 
is de Flower Cup één van de groot-
ste trampolinewedstrijden ter we-
reld. Meerdere internationale bon-
den en de Koninklijke Nederlandse 
Gymnastiek Unie gebruiken de Flo-
wer Cup tevens als (enige) kwalifica-
tiemoment voor de European Games, 
die deze zomer voor het eerst plaats-
vinden in Baku. Dit maakt de Flower 
Cup een cruciaal meetmoment. De 

kwalificaties worden zaterdag ge-
houden van 9.30 tot 18.00 uur in de 
sporthal aan de Hornweg 187. De fi-
nales volgen hier ’s avonds vanaf 
19.30 uur. Kaarten kosten 7,50 euro 
per persoon, kinderen onder de 15 
en 65-plussers betalen slechts 5 eu-
ro entree. Kijk voor meer informatie 
op www.flowercup.nl.

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Derde plaats Reinoud Vlieland (geheel links) van HBV Target.

Nederlands bondskampioenschap
Reinoud Vlieland derde 
bij barebow schieten
Aalsmeer - Zondag 8 maart heeft 
Reinoud Vlieland van Handboogver-
eniging Target uit Kudelstaart een 
3e plaats behaald op het Neder-
land bondskampioenschap bare-
bow schieten, welke plaatsvond bij 
handboogvereniging VZOS in Sant-
poort. Bij het barebow schieten ma-
ken de schutters gebruik van een 
authentieke boog zonder richtmid-
delen. Er waren voor deze wedstrijd 
ongeveer veertig schutters uit heel 
Nederland samengekomen. In de 
voorronde werden er twee keer der-
tig pijlen geschoten op een afstand 

van 18 meter, waarna de beste zes-
tien doorgingen in de finaleronde. 
Reinout kon zich bij de laatste vier 
plaatsen en wist na een spannende 
strijd de derde plaats te veroveren. 
Van HBV Target was ook Frank de 
Haan uitgenodigd die een niet on-
verdienstelijke zesde plaats wist te 
bemachtigen. In de stijl van het zon-
der poespas barebow schieten werd 
van doelpakken een podium ge-
maakt waarop de schutters gehul-
digd konden worden. Meer weten 
over de handboogsport? Kijk dan op 
de website www. hbvtarget.nl

Lejo in het Poppentheater!
Amstelveen - Lejo komt met zijn 
voorstelling Hands Up op zondag 22 
maart om 14.30 uur naar het Am-
stelveens Poppentheater. Ken je Le-
jo? Dat is dat vingerpoppetje met 
die oogjes. Met zijn handen tovert 
poppenspeler Lejo allerlei vreemde 
wezens tevoorschijn. In de handen 
van de speler veranderen twee witte 
balletjes en een stipje zwarte verf in 

de snuit van een blaffende buldog, 
stuntelige tapdansers, een monster, 
een fladderende vogel, een dirigent 
met een kinderkoor en soms een 
inktvis die door het theater zweeft. 

Deze voorstelling die van begin tot 
eind onafgebroken boeit, mag je 
niet missen! Voor iedereen van 4 
jaar en ouder. Leo Petersen (Lejo) 
is bekend geworden door zijn talrij-
ke live optredens in theaters en op 
internationale festivals en door zijn 
filmpjes in de TV serie Sesamstraat. 
De muziek helpt een handje: Mo-
zart, house en toeters wisselen el-
kaar af in deze ongewone poppen-
kastvoorstelling. Zonder woorden, 
dus voor iedereen toegankelijk. Na 
afloop van de voorstelling kan ie-
dereen met Lejo oogjes maken. Te-
lefonisch reserveren kan via 020-
6450439 of via www.Amstelveens-
poppentheater.nl.



Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Huub wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart – Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis ’t Podium van 13.30 tot 16.30 
uur. Op donderdag 12 maart is 
het kaarten gewonnen door Huub 
Bouwmeester met 5299 punten, op 
twee is Nico de Ron geëindigd met 
5184 punten en op drie Bets Rom-
kema met 5142 punten. Bij het jo-
keren was deze week Bets Teunen 
de beste met 203 punten, gevolgd 
door Kees v. d. Meer met 260 pun-
ten. Belangstelling voor onze gezel-
lige kaartmiddag? Kom gerust eens 
kijken en/of mee kaarten. Voor in-
lichtingen: Mevr. R. Pothuizen, tel. 
0297-340776.

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap

Aalsmeer - Uitslag Bridgeclub 
Strijd en Vriendschap, speelavond 
op 10 maart.

Lijn A:
1 A. Verseveld en Tiny v. Zijverden 61,46
2 Jan en Krijnie Joore 60,76
3 Jan en Til Eveleens 58,33
4 Trees de Jong en Hans Pothuizen 56,94
5 Kees en Corry Burgers 54,51
Lijn B:
1 Gerda en Ed Kilian 63,89
2 G.v. Leeuwen en Jan v. Zwieten 57,99
3 Jan Oor en Gerard Pouw 52,78
4 Joke Delfos en Alex Pannekoek 52,43
5 A v Buyten en T Neij-Biesheuvel 52,08
Lijn C:
1 Erna en Pieter Jongkind 68,4
2 Atie Doeswijk en Huub Zandvliet 63,19
3 Annie en Sima Visser 57,99
4 Jos Brockhoff en Sjaak Stubbe 57,64
5 Toos Boerlage en Corry v.d. Peet 55,56

Kaartmarathon 
en Paaskienen

Aalsmeer - Op zaterdag 21 maart 
organiseert buurtvereniging Horn-
meer weer een halve marathon kla-
verjassen. Aanvang 10.00 uur, zaal 
open vanaf 09.30 uur. Inschrijfgeld 
is 10 euro, hier is een lunch bij inbe-
grepen. En op woensdag 25 maart 
staat het jaarlijkse paaskienen op 
het programma. De ‘inkoopdames’ 
hebben weer hun uiterste best ge-
daan. Er zijn hele mooie prijzen te 
winnen. De zaal gaat open voor in-
schrijving, koffie of thee vanaf 19.00 
uur. Aanvang kienen 20.00 uur. Voor 
beide activiteiten zijn belangstellen-
den van harte welkom. Plaats van 
samenkomst is buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. 

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 20 
maart is er weer ‘gewoon’ kaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Iedereen is van harte welkom. Aan-
vang kaarten is 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur. De koffie en thee 
staan klaar. Het koppelklaverjas-
sen op vrijdag 13 maart is gewonnen 
door Miep Bloemen en Krijna Verhoef 
met 5367 punten. Op twee Frits de 
Jong en Henk Been met 5159 pun-
ten. En op drie Coby en Jack Veld-
huis met 5053 punten. De poedelprijs 
was voor het koppel Piet Gortzak en 
Fred Maas met 3378 punten. Het jo-
keren is gewonnen door Frieda met 
166 punten en de poedelprijs is uit-
gereikt aan Trudy met 668 punten.

Sjoelcompetitie 
in Middelpunt

Aalsmeer - Op donderdag 26 maart 
houdt buurtvereniging Oostend voor 
liefhebbers een sjoelavond in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
De deur is vanaf 19.30 uur open voor 

Programma 
Basketbal

Aalsmeer - Zondag 22 maart spe-
len zeven teams van Basketbal Ver-
eniging Aalsmeer thuiswedstrijden 
in de Proosdijhal te Kudelstaart.
12.00 BV Aalsmeer U18 1 - The Lions J81
12.00 BV Aalsmeer DS 1 - The Sea Devils DS 2
12.00 BV Aalsmeer H2 1 - B.V. Hoofddorp J82
13.30 BV Aalsmeer HS 1 - Harlemlakers HS 1
13.30 BV Aalsmeer U12 1 - Racing B’wijk J2 1
15.00 BV Aalsmeer HS 2 - The Sea Devils HS 1
15.00 BV Aalsmeer HS 4 - The Sea Devils HS 2
Publiek is van harte welkom!

Programma 
handbal

Zondag 22 maart
10.00 : FIQAS Aalmeer, D1 – Hercules
10.50 : FIQAS Aalsmeer, D2 – Leidsche Rijn
11.40 : FIQAS Aalsmeer, D3 - DSG/VOS
12.05 : FIQAS Aalsmeer, heren A1 – 
 VLC (Jeugddivisie)
12.30 : FIQAS Aalsmeer, E3 – Houten
13.20 : FIQAS Aalsmeer, E2 – Legmeervogels
13.20 : FIQAS Aalsmeer, dames 3 – N’gein
14.10 : FIQAS Aalsmeer, meisjes C2 – 
 Legmeervogels
14.50 : FIQAS Aalsmeer, dames 2 – Snelwiek
15.10 : FIQAS Aalsmeer, dames A1 – 
 VZV (Jeugddivisie)
16.00 : FIQAS Aalsmeer, jongens B1 – 
 Vrone (Jeugddivisie)
16.25 : FIQAS Aalsmeer, meiden B1 – 
 Westlandia (Jeugddivisie)

Alle wedstrijden worden gespeeld 
in sporthal De Bloemhof aan de 
Hornweg 187. Publiek is uiteraard 
van harte welkom. 

Mooie en snelle prestaties bij 
deelnemers Westeinderloop
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
15 maart is bij Atletiekvereniging 
Aalsmeer de jaarlijkse Westeinder-
loop gehouden. Net als voorgaan-
de jaren kon er worden meege-
daan aan een 10 of een 5 kilome-
ter loop. Voor de jeugd tot en met 
12 jaar was er de 1 kilometer kids-
run op de baan in de Sportlaan. Het 
weer was wat frisser dan de dagen 
daarvoor, maar dat weerhield 250 
hardlopers niet om vrolijk de hard-
loopschoenen aan te trekken. Toen 
het startschot klonk ging de menigte 
enthousiast van start. Maar liefst 63 
jongens en meisjes deden mee aan 
de 1 kilometer baanloop. Er werden 
twee en een halve ronde gelopen op 
de atletiekbaan om vervolgens een 
mooie medaille te verdienen. Voor 
de drie snelste meisjes en jongens 
was er bovendien ook een mooie be-
ker. Bij de meisjes van 5 tot en met 
8 jaar was Esmeé Meering het snelst 
met 4:45, gevolgd door Senna Stok-
man met 4:46 en Maud van Suste-

ren met 5:11. Bij de meisjes van 9 tot 
en met 12 jaar kwam Lotte Zethof als 
eerste over de finish met 3:44, twee-
de werd Jana Nagtegaal met 4:02 
en derde werd Gwen Alewijnse met 
4:07. In de categorie jongens van 5 tot 
en met 8 jaar werd Rink Rewijk eer-
ste met 4:01. Naast hem op het po-
dium stonden Colin Alewijnse met 
4:06 en Justin Alewijnse met 4:18. Bij 
de jongens 9 tot en met 12 jaar wa-
ren plek 1, 2 en 3 voor respectievelijk 
Milan Biesheuvel 3:31, Daan Kessler 
3:44 en Daniel Winkels 3:45. Daar-
na kwam de 5 kilometer loop. Bij de 
dames tot 45 jaar won Kimberly Co-
lijn met 24:37, gevolgd door Elsbeth 
van der Linden met 25:47 en Tama-
ra Kwint met 27:00. Bij de dames 45+ 
was het podium voor Mirjam Colijn 
25:15, Yildiz Kurt 25:23 en Linda Heil 
30:04. Bij de heren tot 45 jaar waren 
posities 1 tot en met 3 voor Maurice 
van Veldhoven 18:12, Davy Heysteeg 
18:30 en Sander Eijs 19:25 en bij de 
heren 45+ voor Hans Bek 26:43, An-

dre van Leeuwen 29:07 en Cor Her-
manns 30:54. Tot slot de 10 kilome-
ter. Bij de dames tot 45 jaar won Eri-
ca Belandi met 41:07 gevolgd door 
Cynthia Böschen in 44:30 en Esther 
Visscher in 46:03. Bij de dames 45+ 
was het podium voor Sylvia de Bood-
Zijlstra 44:54, Thecla de Jongh 46:23 
en Kitty Meijburg 50:03. Bij de he-
ren tot 45 jaar waren posities 1 tot 
en met 3 voor Erwin Metselaar 36:33, 
Rob Dirkzwager 40:12 en Iwan Kei-
zer 40:37. Bij de heren 45+ voor Leo 
Martijn in 39:19, Raymond Witteveen 
39:51 en Anton Kiewiet 40:03. Ook 
dit jaar werd een hardloopclinic voor 
deze loop georganiseerd. In 12 we-
ken tijd werd een groep van 50 deel-
nemers klaargestoomd door Marjan 
van Ginkel, René Spitteler en Fred en 
Annet van Andel voor de Westeinder-
loop, een mooie en sportieve presta-
tie. De Westeinderloop 2015 is weer 
een succesvol evenement geweest. 
De organisatie bedankt de hoofd-
sponsor Westeinder Adviesgroep, de 
vele vrijwilligers. Levarht voor het fruit 
en Duoplant voor de bloemen. Kijk 
voor meer informatie, zoals (individu-
ele) foto’s en de volledige uitslag, op 
www.westeinderloop.nl.

Zaalkorfbalcompetitie
C2 3de kampioen bij VZOD
Kudelstaart - De koek voor de Ku-
delstaartse korfbalvereniging was 
nog niet op. Na de titels voor VZOD 
1 en VZOD A1 was het afgelopen za-
terdag de beurt aan de C2-aspiranten 
van VZOD. Tegenstander was Groen 
Geel uit Wormer die met goede be-
doelingen naar de Proosdijhal af-
reisde. De sporthal zat voor dit kam-
pioensduel flink vol met familie en 
vrienden en de gebruikelijke trom-
mels en accumachine. In de aan-
val begon Lisa Dol, Joëlle Heil, Thijs 

Grootjans en Justin Hirs. Aan de ver-
dediging: Lara van der Post, Rens de 
Jong, Tim van Soest en Erik Metzler, 
de taak om de boel op slot te hou-
den zodat er lekker lang aangeval-
len kon worden. Misschien dat het 
door de kampioenstress kwam, maar 
VZOD moest in het begin nog even in 
het ritme komen. Maar vanaf de 2-2 
begon de doelpuntenmachine te lo-
pen en werd het tempo in de aanval 
opgeschroefd. Dit resulteerde in vier 
goals op rij, waardoor de ruststand 

werd bereikt met 2-6. Toch wel iets 
tegenvallend omdat, zeker de laat-
ste weken, VZOD C2 steeds mak-
kelijker ging scoren. In de rust werd 
het team dan ook toegesproken om 
aanvallend eerder tot actie over te 
gaan en niet te lang de ‘vier/nul’ te 
blijven spelen en tegelijkertijd ver-
dedigend scherp te blijven. In twee-
de helft kwamen ook Shannon Feen-
stra en Cedric van Dijk binnen de lij-
nen. VZOD liet de bal sneller rond-
gaan en toonde meer dreiging dan 
in de eerste helft. En als de talrijke 
kansen dan ook verzilverd worden, is 
het lekker korfballen. Aangemoedigd 
door het publiek kwamen de spelers 
tot grote prestaties en werd er lustig 
op los gescoord. Uiteindelijk finishte 
de wedstrijd op 16-4 en klonk het te-
rechte “We are the Champions” door 
de sporthal. De C2-ers werden gefe-
liciteerd namens de vereniging door 
de voorzitter Anja Vermeulen en on-
der luid gejuich kon de kampioen-
staart aangesneden worden. Het 
feest werd ‘s avonds nog voortgezet 
in het clubhuis. De trainer/coaches 
Bert van Soest en Robert Heil na af-
loop: “Het team heeft een puike pres-
tatie geleverd. En het goede nieuws is 
dat er nog meer rek in zit. De spelers 
en speelsters zijn nog niet lang niet 
uitgeleerd dus hopelijk gaan ze zich-
zelf in de toekomst nog meer belonen 
met een kampioenschap.” Korfbalver-
eniging VZOD gaat nu vanuit de zaal 
het kunstgrasveld aan de Wim Kand-
reef weer op en hoopt daar met al-
le teams op een goede eindklassering 
en wellicht meer kampioenschappen.

Handbal Eerste Divisie
Dames sluiten competitie af
Aalsmeer - Zondag 15 maart speel-
den de dames van FIQAS Aalsmeer 
hun zesentwintigste en laatste com-
petitiewedstrijd van het seizoen. Te-
genstander was het tweede team 
van Westfriesland/SEW. De selec-
tie moest het deze middag doen zon-
der een aantal A-jeugd speelsters, die 
zelf een belangrijke wedstrijd afwerk-
ten en dus ontbraken onder meer Iris 
van Aalst, Britt v.d. Polder en Britt de 
Lange. Er stond weliswaar voor geen 
van beide teams meer iets op het 
spel, maar de talenten werden wel 
gemist. Het werd een wat rommelige 
wedstrijd, met veel gemiste kansen 
(waaronder twee strafworpen) met in 
de eerste helft een gelijk op gaande 
strijd. Na ruim een kwartier wist FI-
QAS Aalsmeer, via twee doelpunten 
van Lisa Endhoven, wel even los te ko-

men (7-5), maar vlak voor rust slaag-
de SEW er toch weer in aansluiting te 
vinden én de leiding over te nemen: 
7-8. In de tweede helft lukte het niet 
meer bij de Aalsmeerse dames; scho-
ten waren te slap, te geforceerd of te 
simpel en nadat het eerst nog wel 10-
13 was geworden (drie keer Lisa End-
hoven) lukte het FIQAS Aalsmeer ver-
volgens lange tijd niet meer om te 
scoren. Aan de andere kant lukte dat 
wel, ondanks reddingen van Manon 
v.d. Sar, en zo liep SEW steeds verder 
weg: via 10-16 naar 10-19. De wed-
strijd was gespeeld en hoewel er in de 
slotfase nog wel om en om werd ge-
scoord, was er voor FIQAS Aalsmeer 
verder niets meer te halen. Het werd 
uiteindelijk 13-21 en het seizoen zat 
er op. Een keurig achtste plaats is het 
eindresultaat en daar is trainer/coach 

Winst voor dartfamilie Dolk
Aalsmeer - De dartavond afgelo-
pen dinsdag stond deze keer in het 
kader van de familie Dolk. Zo lever-
de moeder Dolk een goede strijd 
en gooide over de 100 punten, zelfs 
137. Dit was echt uniek, want vaak is 
het maar tussen de 30 en 60. Toch 
kon ze het niet tot de finale bren-
gen, maar haar zoon Franklin Dolk 
wel. Hij ging de strijd aan met z’n 
vader, die de dubbels goed uitgooi-
de. Toch kwam Franklin Dolk op de 
eerste plaats, tweede werd Hans 

Dolk en derde werd Kees de Lange. 
Het leek er op dat hij dit k eer eer-
ste zou worden, maar helaas had hij 
te lang nodig had om de dubbel één 
uit te gooien. Volgende week dins-
dagavond is er opnieuw darten in ’t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55. De competitie begint om 20.00 
uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open. 
Wil je ook darten? Je bent van harte 
welkom, de leeftijd is vanaf 16 jaar 
en de kosten zijn 2 euro per persoon 
per avond.

Handbalcompetitie
FIQAS heren A1 kampioen! 
Aalsmeer - Na de inhaalrace van 
de heren A1 van FIQAS Aalsmeer 
vorige week tegen Hellas in Den 
Haag (25-25) traden beide ploegen 
op zondag 15 maart weer aan voor 
een lekkere pot handbal, dit keer in 
Aalsmeer. Voor FIQAS was dit de 
mogelijkheid om kampioen te wor-
den en voor Hellas om dit nog een 
weekje uit te stellen. De wedstrijd 
ging vlot van start door een snelle 
openingstreffer van Erik, maar dat 
was meteen ook het enige doel-
punt voor FIQAS in de eerste 5 mi-
nuten. Hellas scoorde daarentegen 
wel drie keer, dus het werd tijd voor 
een andere aanpak. Dit resulteer-
de gelukkig in twee breaks via Jef-
frey en een goal van Koen, waar-
door er na 9 minuten een 4-3 voor-
sprong op het bord stond. Marco 
stopte een aantal ballen, maar kon 
niet voorkomen dat Hellas aanhaak-
te (4-4). Vanaf dat moment dicteer-
de Aalsmeer de eerste helft. Via een 
strafworp van Erik, goals van Fedde, 
Dani, Emiel en Jeffrey, Koen en uit-
eindelijk ook Niels liep het verschil 
tot aan de rust op tot 5 goals (14-
9). Een prima ruststand, verdiend op 
basis van inzet en goed spel. Hel-
las kwam veel beter uit de kleed-
kamer en had het verschil binnen 
6 minuten teruggebracht tot 1 goal: 
15-14, waarbij één speler vrijwel al-
le goals scoorde. De dekking was 
uit balans, kansen werden gemist 
en ook de keeper pakte in die fa-

se minder ballen. De talrijke publiek 
begon wat onrustig op de tribunes 
te schuiven en verbaasde zich over 
het spel: waar was het frisse spel 
van de eerste helft gebleven? Ze-
nuwen? Via goals van Niels en Da-
ni kwam de stand op 17-14, maar in 
de minuten daarna werden vier kan-
sen gemist, scoorde Glenn één keer 
en Hellas wel vier keer. Toch waren 
de ploegen na een kwartier weer in 
evenwicht: 18-18. Na een schot van 
Dani en goed doorgaan van Fed-
de werd het 20-18, stopte Yannick 
een bal maar pakte Hellas haar in-
haalrace weer op: via 20-20 en 21-
21 pakten zij nu hun eerste voor-
sprong 21-22 en bouwden die uit 
tot 21-23. In de 26e minuut scoor-
de Niels met een gericht schot 22-
23 en werd Koen even later vrijge-
speeld door diezelfde Niels: 23-23. 
In de 29e minuut scoorde Koen op-
nieuw vanaf de cirkel, nadat Dani 
goed voorbereidend werk verrichtte, 
maar deze voorsprong werd 30 se-
conden voor tijd teniet gedaan door 
wederom een mooie, individuele 
actie van Hellas: eindstand 24-24! 
Door het gelijke spel bleef het ver-
schil tussen beide teams vier punten 
op de ranglijst en met nog één wed-
strijd te spelen werd de FIQAS A1 
daarmee onbereikbaar en is nu voor 
de tweede achtereenvolgende keer 
kampioen van de reguliere compe-
titie! Knap gedaan, mannen, nu op 
naar het NK! 

Van links naar rechts: Solenne, Nikkie, Eefke en Selina.

Dubbel promotie voor 
twirlster Selina Kok
Aalsmeer - Zondag 8 maart reis-
den 4 twirlsters van SV Omnia 2000 
samen met coach Valerie af naar 
Maarssen om deel te nemen aan 
de twirlwedstijd. De dag begon met 
het onderdeel 1-baton. Selina kwam 
voor het eerst uit in de junior inter-
mediate categorie. 
Ze begon zeer sterk en zette een 
goed optreden neer. Solenne kwam 
uit in de junior advance catego-
rie. Ook zij twirlde een nette routi-
ne. De zusjes Nikkie en Eefke na-
men het voor het eerst tegen elkaar 
op in de senior beginner categorie. 
Eefke debuteerde in deze categorie 
en deed het keurig. Nikkie had he-
laas wat meer drops. Het volgende 
onderdeel op het programma was 
2-baton. Selina en Solenne lieten bij 
de junioren beide een goede routi-
ne zien met af en toe een drop. Eef-
ke kwam in haar nieuwe pakje uit 
bij de senioren. Ze liet een net op-
treden zien. Bij het onderdeel super 
X-strut kwam Nikkie uit in de cate-
gorie senior intermediate, met een 
enkel wankeltje zette zij een keuri-
ge routine neer. Het laatste onder-
deel waarbij 2 twirlsters deelnamen 
was het onderdeel dance. Solenne 
kwam uit in de junioren advance ca-
tegorie en liet een prachtige gecon-
troleerde routine zien. Nikkie had 
in de categorie senior intermedia-
te veel tegenstanders. Tijdens haar 
routine bleef haar rokje vast zitten, 

maar daar liet zij niets van merken 
en werd hierdoor gelukkig ook niet 
belemmerd, alsof het zo hoorde! 
Aan het einde van de dag was de 
prijsuitreiking. 

Selina is 2 keer eerste geworden. 
Doordat ze boven de 80 punten 
heeft gehaald, promoveert ze bij de 
onderdelen 1 en 2-baton naar de 
junior advance categorie. Solenne 
kreeg drie gouden medailles omge-
hangen. Nikkie werd eerste en be-
haalde NK plaatsingspunten met 
super X-strut. Plaatsingspunten wa-
ren er ook voor Nikkie en Eefke bij 
1-baton en voor Eefke ook bij 2-ba-
ton. Een zeer geslaagde wedstrijd-
dag voor deze 4 twirlsters.

De volgende wedstrijd is op zondag 
29 maart in Zevenhoven waaraan 
veel twirlsters van SV Omnia aan-
wezig zullen zijn. Op zondag 19 april 
is de organisatie van de wedstrijd 
in handen van SV Omnia zelf. Hier 
zullen alle SV Omnia twirlsters aan 
deelnemen, deze wedstrijd vindt 
plaats in Sporthal de Bloemhof. Lijkt 
het je ook leuk om te komen twir-
len? Voor meer informatie over twir-
len kan contact opgenomen worden 
met de Productgroep Coördinatoren 
Linda Nederstigt en Valerie Lelieveld 
of per e-mail twirlen@svomnia.nl of 
het sportpunt van sv Omnia via e-
mail sportpunt@svomnia.nl.

inschrijving en koffie of thee en om 
20.00 uur start het sjoelen. Iedereen 
is van harte welkom. “De resulta-
ten tijdens de vorige sjoelavond wa-
ren niet heel erg goed, maar gezel-
lig was het wel”, aldus enkele vaste 
spelers. Prijzen zijn uitgereikt aan Li-
da de Nooij met 1739, Jopie de Vries 
met 1684, Adri Bleeker met 1571 en 
Sjaak Bleeker met 1491 punten.

Herman Schaap dik tevreden mee. 
“Het doel was handhaven in de Eer-
ste Divisie en dat is gelukt. Daarnaast 
is de ploeg als geheel gegroeid en 
vooral de (jeugd)speelsters zijn indi-
vidueel beter geworden. We moesten 
elke week flink aan de bak, maar er is 
gestreden als team en ook dat is een 
winstpunt.” Na afloop werd afscheid 
genomen van twee speelsters: Tessa 
de Graaf en Michelle Endhoven. Ze 
werden nog even in het zonnetje ge-
zet. De dames gaan nu ‘aftrainen’ en 
beginnen na de zomer aan een nieuw 
seizoen in de Eerste Divisie.
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