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WONEN 2016

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

INTERIEUR • STYLE • INSPIRATIE • IDEEËN • TUIN

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: Hartelust • Jos Janmaat • Philippo Keukens • Brockhoff Makelaars • Timpaan
Wonen • Hoekwater B.V. • Blauwhoff Bouwcenter • Bohemen • Ermosun • Sienergie • Decorette Piet Woonatelier •
Outlet Homedezign.nl • Sani-Dump • Rabobank Regio Schiphol • Multimate Uithoorn • Goemans Tapijt & Slaapcomfort
• Carpentier Keukens & Wonen • Van Berkel Aannemers • Hoogendoorn Makelaardij

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

A.s. zaterdag- op zondagnacht wordt de klok weer

1 uurtje verzet

Zijdstraat 90 Aalsmeer
t. 0297 32 42 13
www.sparnaaij-juweliers.nl

30 Jaar Pramenrace: Feest
met ‘Onze verjaardag’
Aalsmeer - De jaarlijkse feestavond van de Pramenrace vond afgelopen vrijdag 18 maart plaats in
The Beach. Ieder jaar weer komen
de deelnemers massaal naar deze gezellige bijeenkomst, waar altijd
belangrijk nieuws klinkt. Het thema
van de Pramenrace wordt tijdens
deze bijeenkomst bekendgemaakt
en hier is menigeen heel nieuwsgierig naar. De Pramenrace bestaat
dertig jaar en natuurlijk gaat dit jubileum groots gevierd worden. Rond
half tien stroomde de veilingzaal in
The Beach vol voor het officiële moment.
Applaus voor de film
Voordat echter het thema bekendgemaakt werd, kregen de aanwezigen de vorig jaar gemaakte film over
de tocht der tochten te zien. Het bestuur zelf zei de film al zeker 500
keer gezien te hebben. En begrijpelijk, wat een heerlijk document. Geweldig om te zien hoe deelnemers
en kijkers genieten van dit unieke
evenement.
Dit jaar wordt er geen film gemaakt.
“Te duur en deze film is niet te evenaren”, aldus het bestuur. En dat
vonden de aanwezigen ook. Na afloop klonk een daverend applaus.

Aanvulling bestuur
Hierna volgden enkele mededelingen van het bestuur. In Marlon van
Diemen-Kreeft heeft SPIE een nieuwe secretaris gevonden. “Er komt
anderhalve secretaris bij”, grapte
Joost de Vries over het nieuwe bestuurslid (zwanger). Marlon gaf aan
haar taak bloedserieus te zullen nemen. Rody Peters heeft een transfer
gemaakt van de Juniorrace naar de
‘grote’ tocht der tochten. “Hij stond
hoog op de transferlijst. Het heeft
ons nogal wat gekost, maar we zijn
hier heel blij mee”, vertelde Joost
verder met een brede glimlach. Ook
Arnaud Stenhuis heeft de overstap
naar de ‘grote’ race gemaakt. De
organisatie van de Juniorrace kon
daarom wel wat versterking gebruiken en krijgt dit van Danny Lanser.
Hij is al volop ‘aan het werk’ en gaf
aan dit met veel plezier te doen.
Te land, ter praam en in de lucht
De thema’s van de Juniorrace en
de Pramenrace werden vervolgens
ook met filmpjes gepresenteerd. De
deelnemers van de Juniorrace gaan
dit jaar op ontdekkingsreis. Volgens
het bestuur is het thema het leukste sinds het bestaan van de Juniorrace. Een vliegtuig, een praam,
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Mona pudding*
alle soorten
2 stuks à 450ml.

2e

gratis
*De prijzen kunnen verschillen. De kassa berekent
50% korting op het totaalbedrag van 2 stuks.

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6
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Bewoner Uiterweg gered
uit brandende woning
Aalsmeer - Een heftige brand even
over twaalf uur in de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 maart op de
Uiterweg. Passanten zagen vlammen uit het dak van een huis aan
het begin van de ‘buurt’ komen en
waarschuwden de alarmdiensten.
Om de bewoners te waarschuwen
werd luid op ramen en deuren gebonkt. De 72-jarige bewoner zelf
hoorde het niet, maar de 53-jarige buurman gelukkig wel. Hij zag
de auto van de bewoner staan achter de woning en wist daarom dat
hij thuis was. De buurman is daarop de brandende woning ingegaan
en heeft de bewoner gered. Beiden
zijn door medewerkers van de ambulancedienst behandeld, omdat
ze rook hadden ingeademd. Verder zijn beiden ongedeerd gebleven. De ter plaatse gekomen brandweer heeft het vuur geblust. De
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Kom naar één van onze vestigingen

een optocht? Thema is ‘Te land,
ter praam en in de lucht’. Op 11 juni gaat deze reis van start vanaf het
Stokkeland. De week er voor, op 4
juni, vindt de sport- en spelmiddag
plaats, opnieuw bij feesterij de Bok.
Slagroomgebak
De spanning liep op. Nu het thema
van de Pramenrace. Dit introductiefilmpje duurde wat langer, liet feestmomenten, jubileums, cijfers, bitterballen en onder andere taart zien.
Het wordt feest, dat was direct duidelijk, maar rond welk thema? Natuurlijk, dertig jaar Pramenrace. ‘Onze verjaardag’, vindt SPIE en dit is
dus ook het thema. Geweldig, het
wordt zaterdag 10 september vast
nog feestelijker op het water. Wie
jarig is trakteert en dat deden de
heren en dames van het bestuur
ook. Een grote taart werd de veilingzaal ingereden, heerlijke slagroomgebakjes van Vooges. Er is van
genoten van deze lekkernij, net als
van de gezellige avond met muziek
van de dj’s Kees en Marcel. De eerste vergaderingen zijn vast al direct
gepland. Hoe zullen de teams zich
gaan uitdossen? Afwachten maar,
zeker is wel dat ‘Onze verjaardag’
niet onopgemerkt voorbij zal gaan!

W W W . F R A N K V A N E M A N . N L

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze
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Rijsenhout: Omg. Koeteburg, Verlaatsweg, Rijshornstraat (175 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

6 Valse briefjes
van 50 euro

Deze actie is geldig van zondag
20 maart t/m maandag 28 maart.

AVE_adv_45x50_krant.indd 1

P AAS E VENT

Juniorrace: Te land, ter praam en in de lucht

GEVRAAGD

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

brand, die is ontstaan op de bovenverdieping, had de brandweer na
ongeveer 45 minuten onder controle. Helaas heeft de brandweer niet
kunnen voorkomen dat de woning
zwaar beschadigd is geraakt. De
brandweer heeft veel moeten hakken en breken om de brand te kunnen blussen. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. De brandhaard
bevond zich op de eerste verdieping
in en rond de schoorsteen.
De Uiterweg is zo’n drie uur afgesloten geweest. Hiervoor heeft de
politie zorg gedragen. De afzetting deed een groepje buurters belanden in Joppe. Ze konden na de
feestavond van de Pramenrace in
The Beach niet naar huis. In de horecagelegenheid is een drankje genomen voor de gezelligheid en vanwege de schrik!
Foto: Marco Carels

Aalsmeer - Op woensdag 16
maart rond tien uur in de avond
zag de surveillancedienst van
de politie een auto geparkeerd
staan nabij de kinderboerderij in de Beethovenlaan. Besloten werd de bestuurder aan te
spreken en om papieren te vragen. Alles bleek in orde, maar
de passagier gaf aanleiding
om ook om een identiteitsbewijs te vragen. De 18-jarige inwoner bleek zes valse briefjes van 50 euro bij zich te hebben. In zijn portemonnee vonden agenten een identiteitsbewijs van een vrouw uit De Kwakel. De Aalsmeerder is aangehouden en meegenomen voor
verhoor. De volgende dag is hij
heen gezonden. Hij moet zich
verantwoorden bij justitie. De
valse briefjes van 50 euro en het
niet eigen id-bewijs zijn in beslag genomen. Er volgt een nader onderzoek.

Herenfiets mee
naar bureau
Aalsmeer - In de Zijdstraat
is op woensdag 16 maart een
blauwe herenfiets aangetroffen
door de politie met de sleutel
nog in het slot. Agenten hebben
het rijwiel ingeladen en meegenomen naar het bureau. Ter
plaatse is een briefje opgehangen. De eigenaar kan zijn fiets
op gaan halen bij het politiebureau aan de Dreef.

Inloopavond StructuurvISIe
Green park aalSmeer
Op 6 april inloop vanaf 19.45 tot 21.00 uur
In het gemeentehuis van gemeente Aalsmeer
Meer info: www.aalsmeer.nl/StructuurvisieGreenPark
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Presentatie Valpreventie
voor ouderen

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. 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. 09000101. 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.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Ouders in gesprek tijdens
workshop Binding en Vita
Aalsmeer - De eerste bijeenkomst
van de door de Binding en Vita Amstelland georganiseerde workshop
voor ouders heeft 14 maart plaatsgevonden in de Bindinglocatie in
Kudelstaart. De workshop is bedoeld voor ouders die inzichten en
adviezen willen krijgen rond de opvoeding.
Na een voorstel rondje, waarbij de
vraag werd gesteld welke thema’s
de ouders aan de orde willen stellen, werd al snel duidelijk dat er voor
de komende acht bijeenkomsten
genoeg gespreksstof is. Denk aan
onderwerpen als communicatie tussen ouders onderling (zit je wel op
één lijn), communicatie naar je kind,

Zondag in de Oosterkerk

Feestelijke Paasdienst met
Joshua Prins van Maasdam
Aalsmeer - Zondag 27 maart, eerste Paasdag, is er in de Hervormde Oosterkerk een feestelijke Paasdienst. In deze dienst, die uiteraard
in het teken van Pasen staat, zal veel
ruimte zijn voor samenzang. Voor de
begeleiding van de samenzang is
organist Joshua Prins van Maasdam
uit Zaandam uitgenodigd. Joshua
(1970) begon als jongenssopraan
bij het kinderkoor Shalom in ZaanOrganist Joshua Prins van Maasdam.

KERKDIENSTEN
24 t/m 27 maart
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Goede Vrijdag 25 maart dienst
en zondag Paasdienst om 10u.
met ds. Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag Paasdienst om 10u.
Spreker Sven Pieter Mur. Babyoppas, kinder- en tienerwerk
aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag Paasdiensten om 10u.
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Maandag 10u. zangdienst met
ds. M. Hogenbirk. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Donderdag 24 maart 19.30u.
avondmaalsviering, ds. Liesbet Geijlvoet. Goede Vrijdag 25
maart 19.30u. viering in Open
Hof Kerk. Zondag 10u. Paasdienst met ds. Liesbet Geijlvoet
m.m.v. Bindingkoor. Ook zondagsschool. Opvang 0-4 jaar via
oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a.
Zondag Paasdiensten om 10u.
en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Donderdag 24 maart 19.30u.
dienst, ds. T.H.P. Prins. Vrijdag 25
maart 19.30u. dienst, proponent
M. Vermeij, Haarlem. Zaterdag
21u. gemeentedienst. Zondag
10u. Paasdienst met ds. T.H.P.
Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Donderdag 24 maart 19.30u.
halfuursdienst. Goede Vrijdag
19.30u. dienst met ds. J. Eschbach, Amersfoort. Organist: M.
Noordam. Zaterdag 19.30u. halfuursdienst. Zondag om 10u.
Paasdienst met ds. W.H.B. ten
Voorde, Almere. Organist: W.
Spaargaren.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

weg 372. Goede Vrijdag 25 maart
19.30u. en zondag 10u. diensten
met ds. J. Haeck, Zeist. Organisten: D. Bakker en Joshua Prins.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Goede Vrijdag 25 maart 19.30u.
en zondag 10u. Samenkomsten
met dovenvertolking en vertaling
in Engels. Spreker beide dagen:
Martijn Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Goede Vrijdag 25 maart 19.30u. dienst met
CGK met ds. M. Hogenbirk. Zondag diensten om 10u. met ds. J.
Trommel en 16.30u. met ds. R.
v/d Toorn uit Haarlem.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Donderdag 24 maart 19.30u. eucharistieviering. Goede Vrijdag
14.30u. en 18u. kruisweg. Zaterdag 17u. eucharistieviering in
Kloosterhof en 22u. Eucharistieviering in kerk. Zondag 9.30u.
eucharistieviering. Zondag en
maandag 14u. Poolse dienst met
Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zaterdag 26 maart 21u. Paaswijdingen, pastor Jacob Spaans.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Diensten op donderdag en vrijdag om 19.30u., zaterdag om
21u. en zondag 10u. Paasdienst
met ds. John Vrijhof m.m.v. Roveninas, Mijdrecht. Ook 10u. kinderkerk.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Paasdienst met ds.
J. van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Donderdag 24 maart 19u. eucharistieviering, vrijdag 15u.
kruisweg en 19u. zingen, zaterdag 20u. Paaswake m.m.v. kinderkoor. Zondag 11u. Woordcommunieviering m.m.v. damesen herenkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 vanaf 20u. Op dinsdag 29 maart met Peter Slagter.
Thema: De profetie van Jesaja.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag 4 april.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

consequent straffen maar ook complimentjes geven, luisteren op het
moment dat je kind je iets vraagt en
dus open staan om iets van je kind
te leren. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar door de drukte
van de dag wordt het zo snel vergeten. Genoemde onderwerpen zijn zo
maar een greep uit hetgeen besproken is en waar tijdens de volgende
bijeenkomsten nader op zal worden
ingegaan.
Bent u na het lezen enthousiast geworden en zou u graag aan dit project willen deelnemen, er is nog plek
voor maximaal twee ouders. Neem
voor meer informatie contact op via
viola@debinding.nl

dam. Op 13 jarige leeftijd maakte
hij samen met de Zaanse organist
Dub de Vries zijn eerste LP. Toen de
baard in zijn keel kwam begon hij
zich op het orgelspel te richten en
nam hij orgellessen bij onder andere Johan Kolvers, Klaas Romkes,
Wim Zwart, Gijsbert Lekkerkerker
en Klaas-Jan Mulder.
Joshua is inmiddels geen onbekende meer in Aalsmeer. Naast de
Oosterkerk is hij inmiddels ook een
graag geziene organist in de Dorpskerk. Zijn groot muzikaal talent en
enorme vermogen om te improviseren is een lust voor het oor.
De voorganger deze Paasmorgen
is dominee Mr. J. Haeck uit Zeist.
Sinds enkele jaren consulent in
Aalsmeer Oost zolang de gemeente
nog vacant is. Zijn overdenkingen
zijn altijd goed doordacht en geven
naast gedegen Bijbeluitleg altijd
een bemoediging mee. De dienst
begint om 10.00 uur, maar de samenzang start al om 09.45 uur. Iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Themamiddag Nostalgisch
Aalsmeer in inloopcentrum
Aalsmeer - Iedere eerste vrijdag
van de maand is het themafilmmiddag bij het inloopcentrum in gebouw Irene in de Kanaalstraat. Aan
de hand van filmbeelden worden de
bezoekers uitgenodigd hun herinneringen en ervaringen te delen.
De vorige keer mochten de bezoekers met veel plezier in gesprek met
Wim Roodenburg en hij had veel interessants te vertellen. Zoals de verschillende eigenaren van tabakszaken en kruideniers. Aan de hand
van dia’s van vroeger en toen, hebben de aanwezigen kunnen herleven hoe Aalsmeer veranderd is in
de loop der jaren.
Vrijdag 1 april gaan beelden bekeken worden van de DVD Nostalgisch Aalsmeer. Om 14.00 uur start

de middag met een kopje koffie of
thee. Met elkaar worden, tijdens de
beelden die voorbij komen, herinneringen van toen ophalen. Wat is het
grootste verschil tussen vroeger en
toen, qua gebruiken en gewoontes?
Samen ervaringen uitwisselen en
ruimte voor een discussie.
Wie zelf over geluids- en beeldmateriaal beschikt en dat wilt delen
kan hierover contact opnemen met
Ellen Millenaar of Jennifer Jansen
via 0622468574 of per e-mail: emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl
Het ontmoetingscentrum is onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer en
zet zich in voor de senioren in de samenleving. In de oneven weken is er
een thema gespreksgroep van 14.00
uur tot 15.30 uur.

Aalsmeer - De kans op vallen
wordt steeds groter naarmate je ouder wordt. In 2014 waren er in Nederland meer dan 130.000 ouderen
die ernstige gevolgen ondervonden van een val. Door een valtraining te volgen verklein je de kans
op vallen aanzienlijk. Vandaag, donderdag 24 maart wordt een introductie Valpreventie gegeven in en
rond zwembad De Waterlelie aan de
Dreef. Om 10.00, 11.00 en 12.30 uur
vinden de presentaties valpreventie
plaats. De presentatie van 11.00 uur
wordt bij het zwembad gegeven. Lisa Wegbrans en Tessa Jannink, fysiotherapeuten van PACA (Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer),
zijn beiden gespecialiseerd in beweegzorg en valpreventie voor ou-

Extra feest voor kinderen

Feestelijke paasdienst LEG
Aalsmeerderbrug - Zondag 27
maart is er om 10.00 uur een feestelijke Paasdienst in de Levend Evangelie Gemeente, waaraan acapellagroep Double G en het koor van
de LEG zullen meewerken. Met Pasen wordt de opstanding van Jezus
gevierd. Hierover zal Martijn Piet tijdens paasmorgen spreken. Voor de
kinderen is het extra feest, want zij
kunnen genieten van de Paasvoorstelling ‘Hij leeft’. De voorstelling
wordt verzorgd door kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd en violiste Marieke Booy. Aan de hand
van prachtige illustraties van Marjolein Hund zal het paasevangelie

worden verteld. Daarnaast zal violiste Marieke verschillende stukjes uit
de Mattheus Passion spelen en samen met de kinderen op zoek gaan
naar de betekenis van Pasen.
Na afloop is er een gezellige high
tea. Gemeenteleden van de LEG
nemen hiervoor allerlei lekkernijen
mee, zodat er een heerlijke paastafel klaar zal staan. Iedereen is van
harte uitgenodigd om na afloop nog
even te blijven om hiervan te genieten. De Paasdienst en kindervoorstelling vinden plaats in de Levend
Evangelie Gemeente aan Kruisweg
55, Aalsmeerderbrug. Meer info:
www.leg.nl.

Paaswake Oud
Katholieke kerk

lezen en de aanwezigen bereiden
zich voor op het paasverhaal. Dan
volgt de wijding van het doopwater en het hernieuwen van de doopbeloften. Vervolgens is het tijd om
de eucharistie te gaan vieren met
het Paasverhaal. Het orgel begint te
spelen en het licht gaat weer volop schijnen. De duisternis is voorbij! De Paaswake begint om 21.00
uur en iedereen is welkom.

Aalsmeer - Zaterdag 26 maart
wordt een Paaswake gehouden met
pastor Jacob Spaans in de Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg
392. Het orgel gaat bespeeld worden door Jan Terlouw en de Schola van het Bisdom Haarlem. Dit is
de meest uitgebreide dienst (eigenlijk drie diensten in één) binnen het
kerkelijke jaar en neemt de aanwezigen mee vanuit duisternis en dood
naar nieuw licht en leven in Christus. De Paaswake begint dan buiten,
voor de kerk, in het donker alwaar
de pastoor het paasvuur aansteekt.
Vervolgens wordt aan het vuur de
Paaskaars aangestoken als symbool
van de opstanding. En met dit licht,
dat aan elkaar doorgegeven wordt,
gaan de aanwezigen de duistere kerk in en begint, in het donker,
de lezingendienst. De verhalen van
de heilsgeschiedenis worden ge-

Samenzang in
Lijnbaankerk
Aalsmeer - Op maandag 28 maart,
tweede Paasdag wordt een zangdienst georganiseerd in de Lijnbaankerk. Medewerking wordt verleend door het zangkoor ‘Evondo’ en leden van het Gereformeerd
Kerkkoor uit Sliedrecht. De leiding
is in handen van de dirigent van de
koren, Ton van der Horst, en de samenzang zal worden begeleid door
organist Cees Vrooland. Er worden
enkele liederen door het koor gezongen, maar de meeste liederen
zullen samen met de aanwezigen
worden gezongen. De dienst begint
om 10.00 uur in de Lijnbaankerk aan
de Lijnbaan 5. U bent van harte welkom om mee te zingen en elkaar
na afloop onder een kopje koffie te
ontmoeten.

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 30 maart
is er van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid voor inloop en ontmoeting. Gezellig even, zo vlak na Pasen elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Belangstellenden zijn hartelijk welkom
in de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina-Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Best asociaal: Bank gedumpt
Aalsmeer - De lente is begonnen.
Dus, opruimen je rotzooi. De deur
uit, zodat je er zelf geen last meer
van hebt. Maar dumpen, zoals op
bijgaande foto, is natuurlijk niet de
bedoeling. Is zelfs best asociaal. De
bank is aangetroffen bij de plastic-

en glascontainer langs de Zwarteweg. Oude spullen kunnen gebracht worden naar de Meerlanden
in Rijsenhout. Als de goederen nog
goed en bruikbaar zijn, willen tweedehandswinkels (Dorcas) ze graag
overnemen.

deren. Zij verzorgen de workshops.
Tijdens de presentatie leert u met
eenvoudige middelen en door bepaalde bewegingen de kans op vallen fors te verminderen. De horeca
van het zwembad verzorgt weer een
gezellig bakje koffie. En mocht u het
moeilijk vinden om bij het zwembad
te komen: Amstelring en de Zonnebloem werken samen om u van huis
op te halen en te begeleiden. Ook
als u niet wilt zwemmen is het toch
leuk te komen. De koffie staat klaar
in het horecagedeelte. En u zult zeker wat opsteken van de presentatie
valpreventie. Voor vragen en contact
over vervoer en begeleiding: Geertina Hendriksen, Dagbesteding Amstelring, tel: 06-12776772 en mail:
ghendriksen@amstelring.nl.
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Officiële Mededelingen
geMeente aalsMeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
Openingstijden Balie BOuwen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinfOrMatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
geMeente-infO Op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afspraken BurgeMeester en wethOuders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in de cOMMissievergadering
Over een geagendeerd Onderwerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
Overige lOketten en infOrMatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
servicepunt Beheer en uitvOering
prOvincie nOOrd-hOlland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
calaMiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
Facebook “f ” Logo

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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BekendMakingen snel en Makkelijk
te vinden Op www.Overheid.nl
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties
en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
hoe blijft u op de hoogte?
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van
alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig
vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik op
het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar vindt
u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en
directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email;
- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
vanaf 1 OktOBer 2015 is de dienstverlening
Bij de Balie BOuwen & vergunningen en
Balie Bedrijven gewijzigd
U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
- het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het
archief;
- algemene informatie over bouwprojecten en bestemmingsplannen;
- dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen,
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een
afspraak maken via 020-5404911.
verhuizen? geef het dOOr!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
vOOrneMen OpschOrten BijhOuding persOOnslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet
meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/
staan ingeschreven.
geslachtsnaam

voorletters

geboortedatum

datum
voornemen

Družbacká
Kettmann
Kettmann
Kettmann
Gajewski
Kettmann
Kumorkiewicz
Kumorkiewicz

A.
L.C.
J.Q.
A.D.D.
J.
E.
T.Z.
A.M.

28-07-1985
11-04-2010
22-02-2005
11-04-2010
27-03-1967
25-03-1957
10-12-1973
09-04-1973

15-03-2016
15-03-2016
15-03-2016
15-03-2016
15-03-2016
15-03-2016
17-03-2016
17-03-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor
het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de
hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)
nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de
gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij
binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij
over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
aMBtshalve OpneMen adresgegevens OnBekend in
de Basisregistratie persOnen (Brp)
Besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
CMYK / .eps

geslachtsnaam

voorletters

geboortedatum

M.L.

28-04-1986 15-03-2016

king
Filipowski

datum
beschik-

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

van het besluit mee. U kunt ook digitaal bezwaar maken via
www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. U moet hiervoor wel over een
DigiD beschikken.
OntwerpBeschikking OMgevingsvergunning
in afwijking van het BesteMMingsplan
OOsteinderweg e.O. 2005, herverkaveling
dOrpshaven nOOrd deelgeBieden 1 en 2
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt, ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de
Wabo, bekend dat zij voornemens is in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’ een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van gebruik ten behoeve
van het realiseren van maximaal 51 woningen en het aanleggen
van nieuw openbaar gebied in de vorm van ontsluitingsstraten, parkeerruimte, groen- en speelvoorzieningen (zaaknummer: Z-2015/067319). De aanvraag om omgevingsvergunning
past op onderdelen niet binnen de regels van het vastgestelde
bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’. De herverkaveling
is gewijzigd van vrijstaande woningen en 2-onder-een kap woningen naar twee-onder-een kapwoningen en rijtjeswoningen.
De bouw- en bestemmingsgrenzen worden daardoor overschreden en dientengevolge verandert ook de openbare ruimte. Het
aantal woningen neemt met maximaal 16 toe.
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en
de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met
ingang van 25 maart 2016 t/m 6 mei 2016 (6 weken) op de
volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB06xGOW01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/
Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30
uur tot 20.00 uur.
- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale
balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30
uur).
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder betreffende de ontwerp beschikking omgevingsvergunning schriftelijk
een zienswijze (onder vermelding van ‘zienswijze Dorpshaven
Noord deelgebieden 1 en 2’) indienen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer).
De zienswijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website
worden ingediend, via de link http://0358.ropubliceer.nl/.
Vervolgens selecteert u het betreffende ruimtelijke plan uit de
lijst en kiest u de optie ‘reageren’. Zienswijzen kunnen naar
keuze mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale
nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.
OntwerpBeschikking OMgevingsvergunning
in afwijking van het BesteMMingsplan
OOsteinderweg e.O. 2005, herverkaveling
dOrpshaven nOOrd deelgeBied 3
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt, ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de
Wabo, bekend dat zij voornemens is in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’ een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van gebruik ten behoeve
van het realiseren van maximaal 7 woningen en aanleggen van
nieuw openbaar gebied in de vorm van ontsluitingsstraten,
parkeerruimte, groen- en speelvoorzieningen en een ecologische zone langs de Ringvaart (zaaknummer: Z-2015/067335).
De aanvraag om omgevingsvergunning past op onderdelen
niet binnen de regels van het vastgestelde bestemmingsplan
‘Oosteinderweg e.o. 2005’. De herverkaveling is gewijzigd van
vrijstaande woningen naar twee-onder-een kapwoningen en
vrijstaande woningen. De bouw- en bestemmingsgrenzen worden daardoor overschreden en dientengevolge verandert ook
de openbare ruimte.
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en
de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met
ingang van 25 maart 2016 t/m 6 mei 2016 (6 weken) op de
volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB06xHOW01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/
Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30
uur tot 20.00 uur.
- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale
balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30
uur).
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder betreffende
de ontwerp beschikking omgevingsvergunning schriftelijk een
zienswijze (onder vermelding van ‘zienswijze Dorpshaven Noord
deelgebied 3’) indienen bij het college van burgemeester en
wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer). De zienswijzen
kunnen tevens via de gemeentelijke website worden ingediend,
via de link http://0358.ropubliceer.nl/. Vervolgens selecteert
u het betreffende ruimtelijke plan uit de lijst en kiest u de optie ‘reageren’. Zienswijzen kunnen naar keuze mondeling naar
voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een
afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.
OntwerpBeschikking OMgevingsvergunning
in afwijking van het BesteMMingsplan
OOsteinderweg e.O. 2005, herverkaveling
dOrpshaven nOOrd deelgeBied 4
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt, ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de

Wabo, bekend dat zij voornemens is in afwijking van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’ een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van gebruik ten behoeve
van het realiseren van maximaal 8 woningen en aanleggen
van nieuw openbaar gebied in de vorm van ontsluitingstraten, parkeerruimte en groenvoorzieningen (zaaknummer:
Z-2015/067344). De aanvraag om omgevingsvergunning past
op onderdelen niet binnen de regels van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’. De herverkaveling
is gewijzigd van vrijstaande woningen en 2-onder-een kap
woningen naar rijtjeswoningen. De bouw- en bestemmingsgrenzen worden daardoor overschreden. Het aantal woningen
neemt met 3 toe.
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en
de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met
ingang van 25 maart 2016 t/m 6 mei 2016 (6 weken) op de
volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB06xJOW01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/
Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30
uur tot 20.00 uur.
- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale
balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30
uur).
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder betreffende
de ontwerp beschikking omgevingsvergunning schriftelijk een
zienswijze (onder vermelding van ‘zienswijze Dorpshaven Noord
deelgebied 4’) indienen bij het college van burgemeester en
wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer). De zienswijzen
kunnen tevens via de gemeentelijke website worden ingediend,
via de link http://0358.ropubliceer.nl/. Vervolgens selecteert
u het betreffende ruimtelijke plan uit de lijst en kiest u de
optie ‘reageren’. Zienswijzen kunnen naar keuze mondeling naar
voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een
afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.
ecOnOMische agenda en de agenda
recreatie en tOerisMe
Het college heeft op 22 maart ingestemd met het vrijgeven
voor inspraak van de Economische Agenda 2016-2020 ‘Samen
ondernemen in Aalsmeer’ en de Agenda Recreatie en Toerisme.
Met de Economische Agenda wil de gemeente de economische
structuur en het goede ondernemersklimaat in Aalsmeer behouden en versterken. De Agenda Recreatie en Toerisme draagt
bij de ambitie van het college om toerisme en recreatie in Aalsmeer te versterken. Beide agenda’s zijn in nauw overleg met
de Aalsmeerse ondernemers en belangenorganisaties tot stand
gekomen. De gemeente heeft de aanbevelingen meegenomen
in de Economische Agenda en Agenda Recreatie en Toerisme.
ter inzage
De Economische Agenda en de Agenda Recreatie en Toerisme
zijn in te zien van 24 maart t/m 20 april 2016. Voordat het
college van B&W een definitief besluit neemt, wil zij graag
belanghebbenden raadplegen alvorens het nieuwe beleid aan
de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.
De bijbehorende documenten kunt u inzien op deze website, op
pagina www.aalsmeer.nl/AgendaEZenRT of bij de balie Bouwen
en Vergunningen in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.30 en 14.00 uur en woensdag van
08.30-20.00 uur) of bij de balie Bouwen en Vergunningen van
het Raadhuis in Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag tussen
08.30-15.30 uur, donderdag tussen 08.30-16.30 uur en vrijdag
tussen 08.30 en 12.30 uur).
zienswijzen indienen
Gedurende de hierboven genoemde termijn kan een ieder een
zienswijze betreffende dit onderwerp kenbaar maken bij het
college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer onder
vermelding van Zaaknummer. Voor de Economische Agenda is
het Zaaknummer: Z-2016/014265 en voor de Agenda Recreatie
en Toerisme is het Zaaknummer: Z-2015/057543. Een zienswijze indienen kan door schriftelijk te reageren naar het college
van B&W, postbus 25, 1430 AG Aalsmeer of via de mail: info@
aalsmeer.nl. In de door u ondertekende zienswijze vermeldt u
in ieder geval uw naam, adres, datum van indienen, ondertekening, het Zaaknummer en een onderbouwing.
terinzageligging Ontwerpstructuurvisie green
park aalsMeer 2016
Op 22 maart 2016 hebben burgemeester en wethouders van
Aalsmeer het ontwerp van de structuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 vrijgegeven voor inspraak en overleg. Dit betekent
dat iedereen met ingang van vrijdag 25 maart 2016 t/m 21
april 2016 de ontwerp structuurvisie kan inzien. Dit is tevens
de reactietermijn.
wat is het doel van de structuurvisie
green park aalsmeer 2016?
In 2011 is er voor Green Park Aalsmeer een structuurvisie vastgesteld vanuit de doelstelling om het gebied, vanwege de nabijheid van de bloemenveiling, tot ontwikkeling te brengen als
een bedrijventerrein voor hoofdzakelijk sierteeltgerelateerdeen lokale bedrijven. Dit gebied is globaal gelegen tussen de
woonkernen van Aalsmeer en Nieuw Oosteinde. De economische
omstandigheden van de afgelopen jaren en de ontwikkelingen
in de sierteeltsector hebben geleid tot een andere economische ruimtevraag. De ruimtevraag voor sierteelt(gerelateerde)
vervolg op volgende blz.
gewijzigde Openingstijden rOnd pasen
goede vrijdag Op Goede Vrijdag (25 maart) is het
gemeentehuis geopend.
pasen
Maandag 28 maart (tweede paasdag)
zijn het gemeentehuis en Afvalbedrijf
De Meerlanden gesloten.
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Officiële Mededelingen
bedrijven is minder dan oorspronkelijk voorzien. In plaats
daarvan neemt de ruimtebehoefte vanuit andere bedrijfssectoren juist toe. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. logistiek,
food, toerisme, ‘home, gift & garden’, toerisme ((Floriworld)
en hotels. De wijzigingen in de marktvraag leiden ook tot
een andere ruimtebehoefte en een andere inrichting van de
gronden. Daarbij moet worden gedacht aan o.a. de gewenste
omvang van de bedrijfskavels, de eventuele mogelijkheid van
bedrijfswoningen en de stedenbouwkundige voorschriften voor
nieuwbouw (bouwbepalingen). Het doel van de structuurvisie
Green Park Aalsmeer 2016 is om de thans geldende structuurvisie uit 2011 op onderdelen te herzien, zodat het gebied zich op
een goede manier kan ‘verkopen’ aan de juiste doelgroepen in
het bedrijvensegment. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn
de wijzigingen ten opzichte van de structuurvisie 2011 apart
beschreven in een zogenaamde “Staat van Wijzigingen”. Dit
document zal - na vaststelling door de gemeenteraad- integraal
worden verwerkt in de oorspronkelijke structuurvisie uit 2011.
waar vind u informatie?
Het ontwerp van de structuurvisie wordt op 25 maart 2016
beschikbaar gesteld. Het ontwerp van de structuurvisie bestaat
uit de hierboven genoemde “Staat van Wijzigingen” en aantal
bijlagen. Deze documenten vindt u op de volgende manieren:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.SVGPAALSM2016-OW01;
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://0358.
ropubliceer.nl, of via de website www.aalsmeer.nl.
U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien.
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer aan
het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn:
maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op
woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.
De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-15.30
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur.
hoe kunt u reageren?
U kunt vanaf 25 maart 2016 gedurende vier weken reageren
(t/m 21 april 2016). Een ieder kan schriftelijk of mondeling
een reactie indienen op de structuurvisie Green Park Aalsmeer
2016. Uw schriftelijke reactie kunt u indienen bij college van
burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “ontwerpstructuurvisie GPA 2016”.
Een email sturen kan ook: info@aalsmeer.nl.
informatiemarkt
Op woensdag 6 april 2016 nodigen wij u uit voor een informatiemarkt op het gemeentehuis in Aalsmeer. Deze bijeenkomst
zal plaatsvinden vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) tot
ongeveer 21.30 uur. Op de informatiemarkt wordt een toelichting gegeven op de inhoud en doelstellingen van de structuurvisie. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen en het
indienen van een inspraakreactie.
wat gebeurt er daarna?
Na afloop van inzagetermijn worden alle reacties gebundeld
en in een Nota van Inspraak voorzien van een antwoord. De
ontwerpstructuurvisie wordt vervolgens tezamen met de Nota
van Inspraak ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
Tegen de vaststelling van een structuurvisie staat geen bezwaar en beroep open.
Meer informatie?
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of
een nadere toelichting op dit plan kunt u contact opnemen
met de heer C. Riechelman (projectleider) van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, e-mail info@aalsmeer.nl, telefoon 0297387575.
ter inzage legging OntwerpBesteMMingsplan
‘wOOnarken – uiterweg 180’ en
OntwerpBesteMMingsplan ‘1e herziening
BesteMMingsplan wOOnarken’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf
vrijdag 25 maart 2016 tot en met vrijdag 6 mei 2016 het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 180’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt. Tegelijkertijd ligt
het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan
Woonarken ter inzage, dat in samenhang met voornoemd bestemmingsplan wordt voorbereid. Van beide bestemmingsplannen heeft eerder met ingang van 16 oktober 2016 een ontwerp
ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen. Hoewel de plannen materieel niet zijn gewijzigd was er
aanleiding om met name in de toelichting van beide plannen
een aantal wijzigingen aan te brengen. Omdat deze wijzigingen
tot gevolg hadden dat de toelichting van de plannen integraal
is herzien, hebben burgemeester en wethouders besloten de
plannen opnieuw ter inzage te leggen.

plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg
180’ bestaat uit een perceel achter de lintbebouwing van Uiterweg 180. Het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Woonarken’ ziet op een wijziging op de planverbeelding van het plangebied van het bestemmingsplan Woonarken
ter plaatse van de Uiterweg 180.
doelstelling
Het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 180’ beoogt twee
ligplaatsen voor permanente bewoning uit het bij de op dit
adres gevestigde jachthaven behorende water te verplaatsen
naar het achtergelegen perceel. In de huidige situatie bevinden
de woonarken zich in een vrij smalle sloot voor op het perceel.
Om te voorkomen dat het aantal woonarken voor permanente
bewoning toe kan nemen, dienen de oorspronkelijke ligplaatsen van de planverbeelding behorende bij het bestemmingsplan “Woonarken” te worden verwijderd. Hierin wordt met
de voorgestelde eerste herziening van het bestemmingsplan
“Woonarken” voorzien.
procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg
180’ en het ontwerp van het bestemmingsplan ‘1e herziening
bestemmingsplan Woonarken’ liggen met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 25 maart
2016 tot en met 6 mei 2016.
inzien van het plan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Voornoemde ontwerpbestemmingsplannen liggen gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:
in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09V-OW02 respectievelijk NL.IMRO.0358.11B-OW02 en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/
Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van
deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30
uur tot 20.00 uur.
- en in papieren vorm bij de Balie Bouwen en vergunningen
in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1;
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.3016.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).
indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke
website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie
‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan
Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg180’ en/of ontwerpbestemmingsplan
‘1e herziening bestemmingsplan Woonarken’. Degene die buiten
de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact
opnemen met het algemene telefoonnummer 0297-387575.
wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn
ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de
balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren
op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In
een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Dorpsstraat 107, 1431 CC ( Z-2016/015011), afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. het tijdelijk aanleggen en gebruiken als werkterrein/opslag/parkeren
- Westeinderplas (H 3628), (Z-2016/015290), plaatsen van
een traditionele kwekersschuilhut t.b.v. tuinbouwbedrijf
- Machineweg 290, 1432 EV (Z-2016/015280), vervangen
van de zwembadoverkapping en het oprichten van een bijgebouw
- Oosteinderweg 327, 1432 AX (Z-2016/015924), dempen
van een sloot
- Berkenlaan 5, 1431 JD (Z-2016/014136), het plaatsen van
een hobbykasje
- Herenweg 60, 1433 HB (Z-2016/016247), het oprichten
van een woonhuis en een botenhuis
- Uiterweg 214 en eiland op Westeinderplas (H2956), 1431
AT (Z-2016/016346), het plaatsen van 2 blokhutten
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:
- Vlinderweg 304, 1432 MX (Z-2016/001952), het oprichten
van een garage/berging. (Verzonden 14-03-2016)
- Touwslagerlaan 47, 1431 DE (Z-2016/010001), het wijzigen
van de beschoeiing door het creëren van een haven. (Verzonden 15-03-2016)
- Dorpsstraat 107, 1431 CC (Z-2016/015011), het tijdelijk
aanleggen en gebruiken als werkterrein/opslag/parkeren.
(Verzonden 16-03-2016)
- Marconistraat 27, 1433 KK (Z-2016/012392), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde. (Verzonden 17-032016)
Beslistermijn verlengd
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken
verlengd:
- Wilhelminastraat 43, 1432 GB (Z-2016/014964), het plaatsen van een vaste trap en het isoleren van het zoldergedeelte
- Oosteinderweg 129 a, 1432 AH (Z-2016/005530), afwijken
van een bestemmingsplan t.b.v. het legaliseren gebruik
burgerwoning
vergunning geweigerd
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie
- Legmeerdijk 327, 1432 AW (Z-2016/003533), het afwijken
van een bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van woonfunctie naar logiesfunctie en het wijzigen van de indeling
van de boerderij. Besluit genomen 14-03-2016.
procedure afgebroken, melding is ingetrokken
- Hornweg 100, 1432 GP (Z-2016/011169), het slopen gedeelte dak van de plat afgedekte aanbouw t.b.v. rookkanaal
Meldingen ontvangen
- Freesialaan 6, 1431 TV (Z-2016/015837), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Anjerlaan 29, 1431 TS (Z-2016/015854), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Begoniastraat 26, 1431 TD (Z-2016/016488), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
Meldingen akkoord
- Azaleastraat 3, 1431 SH (Z-2016/014147), het slopen van
een schuur naast de woning
- Aalsmeerderweg 477, 1432 ED (Z-2016/013455), het melden van brandveilig gebruik t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten
- Freesialaan 6, 1431 TV (Z-2016/015837), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
eveneMenten
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Parkeerterrein De Dreef nabij zwembad de Waterlelie (Z2016/015434), Kermis Aalsmeer van 7 t/m 12 maart 2017,
ontvangen 14 maart 2016
cOllectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
terrasvergunning (verleend)**
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen de
afgifte van deze vergunning kunt u een beroepschrift indienen.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 263, 1431 AH (Z-2015/057700), Sportkantine
Watersportvereniging Schiphol, verleend 16 maart 2016
drank- en hOrecavergunning (verleend)**
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u

een beroepschrift indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Beethovenlaan 116, 1431 WZ (Z-2015/024931), Sportkantine Midget Golf Club Aalsmeer, verleend 18 maart 2016
- Uiterweg 263, 1431 AH (Z-2015/057700), Sportkantine
Watersportvereniging Schiphol, verleend 16 maart 2016
ter inzage
t/m 31-03-16 De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken m.b.t. activiteiten bouwen en
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op het adres Uiterweg 417c ws 2 ten behoeve van de bouw van een recreatiewoning.
t/m 21-04-16 Ontwerpstructuurvisie Green Park Aalsmeer
2016 (en bijbehorende stukken)
t/m 22-04-16 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp
2005, Helling 49 (uitgebreide procedure) en
een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden
Wet geluidhinder (aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende stukken)
t/m 28-04-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zwarteweg’ met de
bijbehorende stukken (op voormalige terrein
van de kwekerij en aangrenzende terrein van
de voormalige gemeentewerf aan de Zwarteweg 69 woningen ontwikkelen)
t/m 29-04-16 Wijzigingsplan “Schinkelpolder, derde wijziging” (bedrijfsgronden aan de Rietwijkeroordweg 33 te Aalsmeer)
t/m 06-05-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de
ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005, herverkaveling Dorpshaven Noord deelgebied 4.
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de
ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken in afwijking
van het bestemmingsplan Oosteinderweg e.o.
2005, herverkaveling Dorpshaven Noord deelgebieden 1 en 2, deelgebied 3 en deelgebied
4.
t/m 06-05-16 Ontwerp van het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 180’ en het ontwerp van het bestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Woonarken’ met de bijbehorende stukken

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

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl
Bestuursleden in zonnetje gezet

Goede opkomst bij jaarvergadering van OVAK
Aalsmeer - Woensdagmiddag 9
maart vond in het Dorpshuis te Kudelstaart de achtste jaarvergadering
plaats van de Ouderen Vereniging
Aalsmeer en Kudelstaart (OVAK).
Om 14.00 uur werd door voorzitter
Iman Mosselman stil gestaan bij het
feit dat begin februari, na een ziekte
van ruim een half jaar, definitief afscheid moest worden genomen van
bestuurslid Piet Pannekoek. Hij was
de man die met zijn team binnen
OVAK leden tegemoet kwam die
met een lach (plezierige zaken) of
een traan (ziekte of ziekenhuis opname) te maken hadden. Jarenlang
deed hij dit werk met volle inzet en
betrokkenheid. Piet’s vrouw en familieleden werd alle sterkte toege-

wenst om dit grote verlies te verwerken. Na het welkom werd gememoreerd dat binnenkort het 2100ste lid
kan worden ingeschreven. Voor alle werkzaamheden binnen de vereniging zijn vele handen nodig en
op de aanwezigen werd een beroep
gedaan zich positief op te stellen als
een verzoek komt. Het is heel belangrijk dat mensen op elkaar terug
kunnen vallen en dat ouderen zich
gehoord voelen. De ouderen vereniging heeft een mooi jaar achter
de rug. Er werd weer veel georganiseerd. Van sportieve fietstochten of
van tennissen werd genoten, er waren uitstapjes en een midweek vakantie. In het buurthuis in de Hornmeer waren uiteenlopende presen-

taties en de wekelijkse kaart- en
spelmiddagen werden goed bezocht. De ledenadministrateur en
de penningmeester hadden redelijk
veel werk en de groep Lach en een
Traan bezocht wekelijks ouderen die
aandacht verdienden. Alle vertegenwoordigers van de werkgroepen deden verslag van hun activiteiten en
de zaal werd in de gelegenheid gesteld om te reageren en/of vragen te
stellen. Mosselman noemde vervolgens dat OVAK in 2015 door overlijden 71 leden heeft verloren. In een
ogenblik van stilte werden deze leden herdacht. Het financiële verslag
werd goedgekeurd door de kascommissie en omdat de balans positief is kon worden meegedeeld dat
de contributie kan worden gehandhaafd op 25 euro voor een echtpaar
en 15 euro voor een alleenstaande.
Applaus voor de penningmeester.
Scheidend bestuurslid Barend Wegman werd door de voorzitter toegesproken en hij werd bedankt voor

zijn inzet en enthousiasme. Vanaf
2004 heeft Wegman zich verdienstelijk gemaakt voor de ouderen en
de laatste jaren leidde hij de activiteitencommissie. Hem werd een
mooie afbeelding van de watertoren
overhandigd met daarbij een boeket
bloemen voor zijn echtgenote. Ook
Marijke Pannekoek ontvangt genoemde afbeelding en een boeket
bloemen. Mevrouw An Bakker werd
ook toegesproken en bedankt voor
haar geweldige inzet binnen zowel
de fietscommissie als de reiscommissie. Alle goeds ook voor haar zelf
en haar echtgenoot. Het is fijn dat
Cobi Dekker, die aftredend was, zich
herkiesbaar stelde en het secretariaat voor haar rekening blijft nemen.
Twee nieuwe bestuursleden werden benoemd: Henny Frank draait al
een poosje binnen de reiscommissie en nu is haar benoeming officieel. Wim Been krijgt de verantwoording voor de commissie Lach en een
Traan en met zijn team hoopt hij veel
goed werk te kunnen verrichten. Na

de rondvraag bedankte de voorzitter
een ieder, maar zeker ook de eigen
bestuursleden, heel hartelijk voor

hun grote inzet telkens weer. OVAK
kan terugzien op een goede vergadermiddag in een aangename sfeer.

Hartstichting: Collectanten
in Kudelstaart gezocht
Aalsmeer - Van 17 tot en met 23
april vindt de jaarlijkse collecteweek
van de Hartstichting plaats, de Hartweek. Om deze week tot een succes te maken, is de Hartstichting op
zoek naar nieuwe collectanten. Tijdens de Hartweek vraagt de Hartstichting het publiek om donaties
voor de strijd tegen hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten kunnen opeens toeslaan, zonder duidelijke waarschuwing vooraf. Zo krijgen jaarlijks ongeveer 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.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de collecte via Ans
van Berkel: fvb@caiway.nl of 0649914731. Of via www.hartstichting.nl/wordcollectant of bel met
070-3155695. Er zijn nu één miljoen
hart- en vaatpatiënten in Nederland.
Aan hart- en vaatziekten overlijden
per dag ruim 100 mensen. Dagelijks komen 1000 mensen met harten vaatziekten in het ziekenhuis terecht. De preventie, behandeling en
genezing van de ziekte is de belangrijke missie van de Hartstichting.
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Film ‘Risen’ in bioscoop
Aalsmeer - De film ‘Risen’ is vanaf vandaag, donderdag 24 maart,
te zien in Bioscoop Aalsmeer. Clavius (Joseph Fiennes) is een machtige aanvoerder in het Romeinse leger, die samen met zijn rechterhand Lucius (Tom Felton) de opdracht krijgt van Pontius Pilatus om
bij de kruisiging van Jezus aanwezig te zijn en het lichaam daarna te
bewaken. Er ontstaat onrust in Jeruzalem vanwege het gerucht dat Jezus is opgestaan uit de dood en er
dreigt een groot protest tegen de
Romeinse macht. Om dat te voorkomen moeten Clavius en Lucius het
lichaam koste wat kost terugvinden.
De dramafilm duurt 107 minuten en
is donderdag, zondag 27 en maandag 28 maart te zien om 21.00 uur,
zaterdag 26 en woensdag 30 maart

om 18.45 uur, zondag en maandag
ook om 16.15 uur.
Familiefilms
Het Paasweekend (zaterdag tot en
met maandag) biedt weer een scala aan (familie)films in de bioscoop
in Studio’s Aalsmeer aan de Van
Cleeffkade. Neem plaats in het pluche voor ‘Woezel en Pip’, ‘Minions’,
‘Alvin en de Chipmunks’, ‘Keet &
Koen’, ‘Zootropolis’, ‘Hotel Transsylvanie’, ‘Fashion Chicks’ en ‘Buurman
en Buurman’ en voor de ouderen
‘Ja, ik wil’, ‘Rokjesdag’, ‘Fissa’ en (alleen op vrijdag) ‘45 Years’ Kijk voor
meer informatie op www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten reserveren
kan via 0297-753700 en bioscoop@
studiosaalsmeer.nl en zijn te koop in
de gezellige biosbar.

Eerste en tweede Paasdag livemuziek

Ode aan Van Morrison en
Remband in The Shack
Oude Meer - Om een ode te brengen aan Van Morrison moet je wel
heel wat in je mars hebben. Dat
vraagt om vocale kwaliteiten én een
stel muzikanten van topniveau! En
die staan zondag 27 maart op het
podium in The Shack om op deze eerste Paasdag een buitengewoon mooi eerbetoon aan Van The
Man neer te zetten! Wie kent ze niet,
onvergetelijke nummers als Brown
Eyed Girl, Domino, Bright Side Of
The Road, Gloria en Here Comes
The Night, ze komen allemaal voorbij. De eer is aan de topmuzikanten
uit Woodstock The Story en wellicht
ken je ze ook nog van die voortreffelijke en succesvolle Joe Cocker
tribute in The Shack. Al menig keer
hebben deze muzikanten het dak
eraf gespeeld in The Shack: Martin
van der Starre op zang, Matthijs van
Noort op toetsen, Thomas Meeuwis
op bas, David Aferiat op gitaar, Tim
Beudel op drums en Pieter van Houte op saxofoon. Een band van een
absolute topklasse en voor de liefhebber een must om te zien, want
beter dan dit gaat een Van Morrison
tribute niet worden.
Maandag 28 maart, tweede Paasdag, staat een gloednieuwe band
met bekende gezichten op het po-

dium van The Shack. Hans Millenaar, Remco Millenaar, Remco de
Hundt, Ron Schalkwijk en Ab Hansen in een verrassende set waarin
tijdloze nummers uit de jaren zeventig centraal staan met in de hoofdrol
de piano/hammond. Denk aan die
geweldige songs van onder andere Procol Harum, Styx, The Doors en
Deep Purple. Dat worden twee bijzonder mooie muzikale Paasdagen.
The Shack is zondag 27 en maandag 28 maart geopend vanaf 15.00
uur. Beide Paasdagen beginnen de
optredens om 16.00 uur. De entree
voor de Van Morrison Tribute is 7,50
euro en voor de Remband wordt 5
euro toegang gevraagd. Voor alle informatie: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Jazz op Nieuwe Meer met
Herman Nijkamp Kwartet
Aalsmeer - Op zondag 27 maart
verzorgt het Herman Nijkamp Kwartet een Paasconcert bij Nieuwe
Meer. Vier virtuozen met een unieke sound vormen samen het Herman Nijkamp Kwartet, een formatie
die een steeds grotere faam begint
te krijgen. Niet voor niets wordt Herman de Nederlandse Mark Murphy
genoemd, omdat zijn stem die van
Mark heel dicht benadert. Hij beheerst met zijn stem vele technieken: van schitterend opgebouwde scat-vocals tot Al-Jarreau-achtige klak- en plofgeluiden en expressieve ballads. Herman speelt behalve trompet veel bugel met een fluwelen klank.
De andere musici, Jacco van Santen op altsax, Pieter van Santen op
piano en Serge Bredewold op bas,
zorgen voor solistisch vuurwerk en
een stuwende begeleiding. Door
het ontbreken van de drums krijgt
dit kwartet een heel eigen karakter
en geluid, waardoor de afzonderlijke
kwaliteiten van de musici nog beter

tot hun recht komen. Een muzikaal
avontuur zonder weerga! Natuurlijk
is er de mogelijkheid om na het concert van een paasdiner te genieten.
Jazz op de Nieuwe Meer wordt georganiseerd in samenwerking met
KCA en cultureel café Bacchus.
Aanvang zondag 27 maart om 16.00
uur. Toegang: uw gift. Inlichtingen:
Henny Essenberg, tel. 0297-327698,
Pierre Tuning, tel. 0297-360355 of
Reinoud Staps, tel. 0297-325304.

Pearl Jam met Grunge Live
Aalsmeer - Grunge Live verzorgde afgelopen zaterdag 19 maart een
optreden in Joppe. In het café in de
Weteringstraat bracht de vijfmansformatie voornamelijk bekende hits
van Pearl Jam.
De reacties van het publiek waren verschillend, de een vond het
heerlijke muziek, de ander had ook
graag wat meer vrolijke nummers
gehoord. Overigens was het niet
heel druk, mogelijk was er concurrentie van de Popprijs Amstelland,
waarvan de eerste voorronde werd

AGENDA

gehouden in N201.
Hucksters 2 april
Om de twee weken trakteert Joppe
op livemuziek en de volgende is een
notitie waard: Op zaterdag 2 april
wordt Joppe omgetoverd tot rockcafé. De Hucksters met vader Hans
en zoon Remco Millenaar op gitaar
en zang komen bekende rockcovers uit de jaren tachtig tot nu ten
gehore brengen. Het optreden begint rond 21.30 uur en de toegang
is gratis.

Groove en progressieve metal

Vrijdagshow in N201 met
optreden van ‘Hibakusha’
Aalsmeer - Vrijdag 25 maart kunnen de haren weer los op en voor
het podium van N201 met optredens van de groove-metalband ‘Hibakusha’ en de progressieve metalband ‘Transient State’.
Hibakusha is wel een bijzonder verhaal, want deze band met muzikanten uit Kudelstaart en de Haarlemmermeer is er zomaar in geslaagd
op de line up van het grootse Forta Rock te mogen staan; één van
de grotere Europese metal festivals dat op 4 en 5 juni plaatsvindt
op het Goffertpark in Nijmegen. Terecht natuurlijk, want deze sympathieke band weet het rauwe van
metal te combineren met een toegankelijke groove waar inmiddels
een breed publiek van gecharmeerd
is. Ook N201 heeft al eerder de eer
gehad de band te mogen verwelko-

men en aanstaande vrijdag is extra
speciaal, want gitarist Jochem Kok
uit Kudelstaart is jarig, dus dat betekent taart op het podium!
Transient State zal vrijdag de avond
openen met hun virtuoze progressieve metal waarin zowel heavy
grooves, technische hoogstandjes
op 7-string guitars als catchy zanglijnen een aangenaam geluid vormen waardoor de sfeer er meteen
goed in zit!
Behalve toffe bands is de Vrijdagshow natuurlijk standaard veel gezelligheid met muziekliefhebbers
onder elkaar, gratis bitterballen en
een ruim gesorteerde bar met een
nieuwe bierkaart; een avondje genieten dus! N201 aan de Zwarteweg
is open vanaf 20.30 uur, de entree is
gratis. Meer info op de website en
op facebook

Boeiende cabaretavond
met Martijn Hillenius
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 19
maart trad Martijn Hillenius met zijn
derde theaterprogramma ‘De man
in bonus’ op in cultureel café Bacchus. Zijn decor bestaat uit stapels dozen, want hij heeft een grote partij T-shirts gekocht die hij bedrukt met quotes. Niet zomaar van
die eenvoudige oneliners, maar hele
pagina’s van filosofen, zoals Rousseau, waarmee hij weet te linken
aan de vluchtelingencrises.
Daarnaast speelt hij hilarische typetjes, zoals twee vaders die verhaal
komen halen bij de leraar over de

onvoldoendes van hun kids.
Zijn prachtige stem en de onderwerpen van zijn teksten maakten
het een boeiende avond. Het publiek heeft zichtbaar genoten en
KCA en Bacchus kunnen weer terugkijken op een succesvolle en
goed bezochte cabaretavond.
Op zaterdag 9 april is alweer de laatste voorstelling van dit seizoen. Dan
is het podium van het knusse culturele café voor De Partizanen. Merijn
Scholten en Thomas Gast presenteren een nieuw programma.
Foto: www.kicksfotos.nl

Napraten in Huiskamermuseum

Aanschuiftafel met film
Aalsmeer - Traditiegetrouw vindt
op de eerste zaterdag van de maand
de aanschuiftafel plaats in het Huiskamermuseum. Zaterdag 2 april
komt inlijsteraar Gerrit Hoogebeen
vertellen over de geschiedenis van
de schilderijlijst door de eeuwen
heen. Het wordt een boeiend verhaal dat door middel van een power point nog eens extra aanschouwelijk wordt gemaakt. Gerrit heeft
met deze presentatie al het nodige succes behaald en bood aan ook
naar de aanschuiftafel te willen komen. Hetgeen door Janna van Zon
in dank is aanvaard. Leo van Erp,
coördinator van De Oude Veiling, is
zo vriendelijk de bovenzaal beschikbaar te stellen. Hier wordt de film
vanaf 15.30 uur vertoont.
Na afloop van de film is er de be-

kende nazit in het Huiskamermuseum. En opnieuw wacht de bezoekers
dan een verrassing! Het Huiskamermuseum is namelijk verplaatst naar
de eerste en tweede verdieping. Er
is nu nog meer ruimte voor de Mokum Collectie! Naast de vaste collectie zijn er ook de fraaie etsen
van Jasper van Putten en kleurpotloodtekeningen van Roos de Lange
te bekijken. Nieuw is de mogelijkheid om uit de uitgebreide collectie kunstboeken een boek te lenen
of de dvd te bekijken over de geschiedenis van de Mokum Collectie.
Er zijn ook interessante kunstboeken te koop. De opbrengst hiervan
is voor de kunstenaars. Het adres
van De Oude Veiling is Marktstraat
19 en Het Huiskamermuseum is gehuisvest aan de Van Cleeffkade 12a,

Muziek/Films
Vrijdag 25 maart:
* Kinderdisco voor jeugd 3-12jr in
De Bok, Dreef van 19 tot 21.30u.
* Muziekvoorstelling Chez Brood in
Crown Theater vanaf 20u.
* Vrijdagshow met metalbands Hibakusha en Transient State in N201,
Zwarteweg. Open vanaf 20.30u.
24 tot en met 30 maart:
* Film ‘Risen’ in Bioscoop Aalsmeer,
Van Cleeffkade. Donderdag om 21u,
zondag en maandag om 16.15u en
21u, zaterdag en woensdag om
18.45u.
Zaterdag 26 maart:
* Favofilm Robbert-Jan van Duijn
(CDA) in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 20.30 uur.
* Filmavond in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 27 maart:
* Tribute to Van Morrison in The
Shack, Schipholdijk 253b in Oude
Meer vanaf 16u.
* Paasconcert door Herman Nijkamp kwartet bij jachthaven Nieuwe Meer, Stommeerweg vanaf 16u.
Maandag 28 maart:
* Klassiekers uit jaren zeventig van
Remband in The Shack, Schipholdijk 253 in Oude Meer vanaf 16u.
Donderdag 31 maart:
* Meezingavond smartlappenkoor
Denk aan de Buren in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 20u.
Zaterdag 2 april:
* Live de Hucksters in café Joppe,
Weteringstraat vanaf 21.30u.
* Optreden The Whatts in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
Exposities
Tot en met 24 april:
* Schilderijen en tekeningen van
Appie Smulders en Mai van Oers in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag t/m zondag 14-17u.
Zaterdag 26 maart:
* Crash Museum in fort Aalsmeerderbrug open van 11 tot 16u.
Vanaf 26 maart:
* Nieuwe expositie met schilderijen,
foto’s, beelden en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg.
Open zaterdag en zondag van 13 tot
17u. Tot en met 22 mei.
Tot en met 28 maart:
* Expositie ‘De 14 Staties’, initiatief
zes geloofsgemeenschappen, in
Oude Veiling, Marktstraat. Alle dagen van 15 tot 21u.
Tot april:
* Expositie fotografen Tiny Nijssen
en Judith Keessen in gemeentehuis.
Woensdag 30 maart lezing Tiny
Nijssen over expositie vanaf 20u.
Diversen
Donderdag 24 maart:
* Kaartmiddag voor 55+ in Dorps-

huis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede,
Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 25 maart:
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Zaterdag 26 maart:
Paastoernooi voor E en F pupillen bij
RKDES, Wim Kandreef v/a 9.30u.
* Verkoopdag op Historische Tuin,
ingang Praamplein van 10 tot 16u.
* Start verkoop kaarten voor ‘Bonje na het Bal’ door Toneelvereniging
Kudelstaart in Dorpshuis, 11 en 13u.
Voorstellingen op 9, 15 en 16 april.
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan,13-16u.
* Paas koppeltoernooi bij dartclub
Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart.
Inschrijven per koppel tot 20u.
26 en 27 maart:
* Jac. Stammes handbaltoernooi
voor jeugd. Zaterdag en zondag
vanaf 9u. In Bloemhof, Proosdijhal
en Bankrashal en Emergohal in Amstelveen. Finales zondag vanaf 18u.
Maandag 28 maart:
* Eierbingo, ringgooien, knutselen
en geitjes aaien bij kinderboerderij
Boerenvreugd van 10 tot 13u.
* Show modeontwerper Hratchja
Tonian bij Nieuwe Meer, Stommeerweg 2 vanaf 16u.
Dinsdag 29 maart:
* Dartcompetitie in het Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 30 maart:
* Inloop en ontmoeting van 9.30 tot
12u. in Oost-Inn in de Mikado, Catharina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Lezing schrijver Said el Haji bij
Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat
55 vanaf 20u.
30 en 31 maart:
* Magic Circus Sottosopra in tent
Wim Kandreef, Kudelstaart. Woensdag en donderdag om 16u.
Donderdag 31 maart:
* Informatieavond ontwerp-bestemmingsplan Zwarteweg in gemeentehuis van 19.30 tot 21u.
* Sjoelen bij BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
31 maart t/m 3 april:
* Toneel Tobo ‘The Sunshine Boys’ in
Noorddamcentrum, Bovenkerk. Alle
avonden vanaf 20.15u.
Vrijdag 1 april:
* Nostalgische films voor ouderen
in inloopcentrum, Kanaalstraat, 14u.
Zaterdag 2 april:
* Lezing Hans Walrecht over Mosquito vliegtuig in Crash Museum in
fort Aalsmeer vanaf 13u.
* Aanschuiftafel in Huiskamermuseum, Van Cleeffkade. Start met
film om 15.30u. in De Oude Veiling,
Marktstraat.
2 en 3 april:
* Kom in de Kas in Kudelstaart. Zaterdag en Zondag van 10 tot 16u.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

PAASAANBIEDING:

PAASKOOPJE:

NIEUW:

PAASTIP:

Stemapparaat
‘Boston’
€ 12,95

Cajon ‘Motor Oil’
€ 159,-

Western gitaar
‘Grimshaw’
€ 99,Shaking eitje
€ 1,40

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

‘Beyond the Joke’ winnaar
eerste voorronde Popprijs
Aalsmeer - De eerste voorronde
van de Popprijs Amstelland heeft afgelopen zaterdag 19 maart plaatsgevonden in de N201. Het was een
heel goed bezochte, leuke avond
met veel verschillende muziekstijlen
van bands die allemaal bestonden
uit jongeren onder de 20 jaar oud.
‘Beyond the Joke’ heeft gewonnen
met hun grappige, maar ook goed
uitgevoerde Spinvis achtige popliedjes. Leuk ook dat de muzikanten
van deze band vaak bij de Band-

brouwerij te vinden zijn en daar is
de band deels ook ontstaan. De volgende voorronde is op zaterdag 16
april, opnieuw in N201 aan de Zwarteweg met de bands: The Twist, Total Seclusion, Mick Roché, Kurt Rosa en 12:04. Alle aan de Popprijs
Amstelland deelnemende bands
zijn geselecteerd op kwaliteit, leeftijd en originaliteit en komen uit de
regio binnen een straal van 15 kilometer van Aalsmeer.
Foto: www.kicksfotos.nl
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Prijsvraag: Raad de radiohaas

Theatertip!

Radio Aalsmeer met Pasen
Aalsmeer - Tijdens de paasdagen zendt de lokale omroep natuurlijk ook uit. Op tweede paasdag zelfs met een speciale programmering en prijsvraag. Verrassende presentatieduo’s en een bijzondere prijsvraag: raad de radiohaas. De talkshow ‘Door de Mangel’ gaat op tweede Paasdag, maandag 28 maart, in de herhaling met
Gerard Joling. In lifestyle programma ‘That’s Life een keur aan gasten
en Sem ontvangt op zaterdag vanaf
11.00 uur een trouwe luisteraar. Van
Hest zal de favoriete muziek van deze vaste, doch mystieke, luisteraar
draaien. In ‘Aalsmeer Politiek’ komt
deze week de VVD langs om de politieke week door de nemen en tenslotte de 150ste uitzending van Halte Zwarteweg op donderdagavond.
Gezondheid in That’s Life
Een keer per maand is het programma ‘That’s life’ te beluisteren. Donderdag 24 maart staat het programma van Jenny Piet en Rinus van Itterzon in het teken van gezondheid,
lifestyle en de maatschappij in het
algemeen. In de vrijwilligerscentrale ontvangen zij Frans Huijbregts van Aalsmeer Voor Elkaar. Dit initiatief maakt een doorstart en kan
daarom nog vrijwilligers gebruiken.
Verder is Marjon Middelkoop-Huiskens (Vortho) te gast. Zij helpt mensen met het ontwikkelen van een
gezond eetpatroon. Tevens te gast
is lifecoach Denise Rösken. Zij helpt
mensen met het verkennen van
hun eigen grenzen onder het motto: Zet mensen in hun kracht, zodat
ze gaan stralen.
Laatste gast is Janna van Zon met
haar
kunst-halfuurtje.
Ditmaal
neemt zij Gerrit Hoogebeen mee. Hij
noemt zichzelf ‘inlijsteraar’ en laat
daarmee een kunstwerk optimaal
tot zijn recht komen. Hij komt vertellen over het zogeheten compo-arto.
Benieuwd wat dit is en wat alle andere gasten te bespreken hebben?

Jubileum Halte Zwarteweg
Vandaag, donderdag 24 maart, heeft
‘Halte Zwarteweg’ een prachtig jubileum te vieren: de groep cliënten
en vrijwilligers van Dagbesteding
Heliomare Aalsmeer maken hun
150e radio-uitzending. Ter ere van
dit jubileum interviewen zij Alexandra Filius. Zij stond samen met wijlen Jan Peterse aan de wieg van het
programma dat op 17 juni 2010 zijn
eerste uitzending beleefde. Filius
zal vertellen over hoe het idee voor
‘Halte Zwarteweg’ is ontstaan en
hoe het tot een vaste waarde in de
programmering van Radio Aalsmeer
is uitgegroeid.
Restaurants in Door de Mangel
Iedere maandag vragen Mylène en
Elbert in de talkshow ‘Door de Mangel’ een Aalsmeerder of Kudelstaarter het hemd van het lijf. Zo kon op
de eerste lentedag van dit jaar kennis gemaakt worden met restauranthouder en vader van twee zoons Rok
Amelsbeek. De drie woorden die
volgens Amelsbeek hem het best
omschrijven zijn energiek, enthousiast en doorzetter. Samen met zijn
vrouw Joyce runt hij brasserie Oevers in Kudelstaart. Uiteraard heeft
Rob ook een nieuwe gast voor 121e
uitzending van ‘Door de Mangel’ gevonden. Maandag 4 april komt collega restauranthouder Philip Sargis
om 19.00 uur naar de studio. Sargis
is sinds kort eigenaar van restaurant
De Dorpshoek. Wie vragen heeft,
kan deze mailen naar studio@radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer is te
beluisteren via 105.9 FM in de ether,
99.0 FM op de kabel en via de website www.radioaalsmeer.nl. Elke dag
brengt Radio Aalsmeer informatieve
en interessante programma’s. In de
nacht en doordeweeks overdag kan
genoten worden van fijne non-stop
muziek. Volg Radio Aalsmeer ook op
Twitter en Facebook.

Foto’s in praktijk fysiotherapie

Expositie Adriana Peloso
Kudelstaart - De komende twee
maanden hangen in de praktijk voor
fysiotherapie in Kudelstaart foto’s
van Adriana Peloso. De Aalsmeerse fotografe vertelt: ”Mijn kasten
staan vol fotoboeken met vele herinneringen aan reizen, werk, mensen en dierbare ontmoetingen. Het
zijn mijn dagboeken in beeld.” Een
klein deel van deze dagboeken worden getoond in de praktijk. Grote afdrukken achter glas. Foto’s van dieren, soms heel dicht bij. Architectuur en bloemen; Adriana laat zich
inspireren door de wereld om haar
heen. Adriana; “Ik fotografeer sinds
mijn dertiende. Mijn eerste camera
kreeg ik van mijn vader, mijn grote
inspiratiebron. Hij kocht zijn camera voor de Tweede Wereldoorlog en
maakte er al onze familiefoto’s mee.
Hij heeft zijn camera en liefde voor
fotografie aan mij overgedragen.
Later kreeg ik van mijn moeder een

Voorstelling op 16 april in Crown Theater

Luister vanavond, donderdag, vanaf
20.00 uur naar ‘That’s Life’.

‘André het Astronautje’ is
voor iedereen vanaf 3 jaar
Loco-burgemeester en wethouder Ad Verburg krijgt uitleg tijdens de opening
van de bijzondere expositie op initiatief van een vijftal kerken.

Expositie ‘Passie door Kunst’

Veroordeling en opstanding
van Jezus in Oude Veiling
Aalsmeer - Zondag 20 maart
stroomde de bovenzaal van De Oude
Veiling vol voor de opening van de
tentoonstelling ‘Passie door Kunst’.
Het was een divers gezelschap van
kunstenaars, hun familieleden en
vrienden, belangstellenden, vertegenwoordigers van verschillende
kerken en de loco burgemeester Ad
Verburg. Gert Bor, de voorzitter van
de commissie Aalsmeer over Hoop
vertelde iets over het ontstaan en
de doelstelling van deze commissie
en dit project. Verschillende kerken,
Aalsmeerse CAMA gemeente, Hervormde Dorpskerk, Hervormde Oosterkerk, Levend Evangelie Gemeente en de Lijnbaankerk, hebben elkaar gezocht en gevonden en samen hebben zij het initiatief genomen voor dit kunstproject. Het doel
is om de samenleving van Aalsmeer
mee te nemen op de kruisweg van
Jezus. Om ieder te laten delen in de
moeite, maar bovenal in de troost en
de hoop van het Evangelie. Niet met
woorden maar met beelden; met
kunst. Veertien staties die de kruisweg van Jezus verbeelden en één
aparte statie: de opstandingstatie.
Veertien kunstenaars uit verschillende kerken hebben een kunstwerk gemaakt en de opstandingstatie is een compositie van drie kunstenaars samen. De formele opening door Ad Verburg bestond uit
en korte speech waarin hij onder
andere zijn waardering uitsprak
over dit project. Aansluitend volgde
een rondleiding langs de kunstwerken waarbij toelichting werd gegeven door de kunstenaars. Hiermee
was de tentoonstelling geopend.
Tot en met 28 maart
De kunstwerken zijn heel divers
en roepen verschillende emoties
en vragen, zoals ‘Op wie lijkt u/jij?’
op. Andere kunstwerken roepen om

Kodak compact camera. Daar heb ik
heel lang mee geëxperimenteerd. Ik
leerde vooral steeds beter kijken. Op
mijn 24ste kocht ik mijn eerste ‘serieuze’ camera: een Canon FTB spiegelreflex. Daar heb ik meer dan 35
jaar mee gefotografeerd.”
Tegenwoordig gebruikt ze een digitale spiegelreflex waarmee ze vooral dieren en landschappen fotografeert. Ook maakt ze macro foto’s,
van heel dichtbij met schitterende details. Daarnaast fotografeert
Adriana samenkomsten van mensen; evenementen en bruiloften.
“Het vastleggen van sfeer en speciale momenten vereist souplesse en
improvisatievermogen”, zoals zij zelf
vertelt.
Als een echte kunstenaar heeft
Adriana altijd een compact camera op zak en haar schetsboek, een
gewoonte overgehouden aan de
kunstacademie. Zo kan ze ideeën
fixeren voor latere uitwerking. De
fotowerken hangen tot half april in
de wachtruimte en gang naar de fitness afdeling. De praktijk is vrij toegankelijk te bezoeken op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op de
woensdag van 8.00 tot 18.00 uur. De
foto’s zijn te koop, informatie hierover is te vinden in de praktijk aan
de Kudelstaartseweg.

Meezingavond Smartlappenkoor
Aalsmeer - Het gezellige smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’ houdt op
donderdag 31 maart een meezingavond voor alten en bassen in cultureel café
Bacchus in de Gerberastraat. Aanvang is 20.00 uur. Kom je ook?

uitleg (er is een boekje). Weer anderen laten duidelijk iets zien, zoals de moeite van Jezus, de verwachting van het nieuw leven of de
boodschap ‘Nog niet ...’. Indringende
beelden door de kleur, de figuren,
een enkele traan, het lam en het afgelegde kruis. Te veel om op te noemen. Tot en met 28 maart, dagelijks
van 15.00 tot 21.00 uur, worden belangstellenden uitgenodigd om een
kijkje te komen nemen in De Oude
Veiling aan de Marktstraat 14. De
toegang is gratis. Er zijn gastherenen gastvrouwen om de bezoekers
welkom te heten of om een toelichting te geven of gewoon om een gedachte mee te delen of om samen
stil te zijn.
Mooi project
Deelnemende kunstenaars zijn van
statie 1 tot en met 14: Ineke Portengen-Kroonen, Ruth MulderBuijs, Marijke van der Kolk, Berend Withaar, Carina Wegman, Willemien Kriebel-van de Vate, Emmie
den Breejen-Stronkhorst, Karin Geschiere, Ravenna Buijs, Abel van
Dam, Anneke Harting, Engelien van
der Weijden, Rik Maarssen en Marco Noordhoek. Wethouder Ad Verburg: “Het is heel goed om te zien
dat diverse kerken en gemeentes
de handen ineen hebben geslagen
om tot dit mooie project te komen.
Ik heb rondgekeken en zag verschillende mooie kunstvormen, zoals schilder- en tekenkunst en fotografie. Ik begreep dat iedere kunstenaar het kunstwerk naar eigen inzicht mocht vormgeven. En dat hierbij de Bijbeltekst waaraan de statie
ontleend is de inspiratiebron vormde. Door deze expositie wordt het
Paasverhaal onder de aandacht gebracht. De kunstwerken vormen gezamenlijk een geheel en tonen zo de
gehele kruisweg van Jezus.”

Foto’s, schilderijen, beelden en glas

Opening nieuwe expositie
in galerie Sous-Terre
Aalsmeer - Op zaterdag 26 maart
tussen 13.00 en 17.00 uur vindt de
feestelijke opening plaats van de
nieuwe expositie bij galerie SousTerre Aalsmeer. Aan de expositie
nemen de kunstenaars Lucy Besson (fotografie), Alexander Bobkin
(schilderkunst), Hélène Jacubowitz
(beelden) en Kristel van Lent (glaskunst) deel. Iedereen is van harte
welkom.
Deelnemende kunstenaars
Afkomstig uit Siberie (Rusland) is
Lucy Besson een veelzijdige kunstenares die uitblinkt in verschillende genres en technieken. Tijdens
haar loopbaan legde zij zich meer
en meer toe op het vervaardigen
van portretten. Het is vooral dit deel
van haar oeuvre waarmee ze in Nederland bekendheid heeft verworven. De kunstenaar Alexander Bobkin (1952, Novokoeznetsk) is geboren in Siberië en heeft zijn opleiding
gevolgd aan de kunstacademie van
Jaroslavl. Bobkin zoekt in de schilderkunst naar een verbeeldingswereld die geheel en al losstaat van
dingen of begrippen die kunnen
worden geconcretiseerd. Hélène Jacubowitz is in 1952 te Antwerpen
geboren. Ze werd in een kunstzinnig milieu opgevoed, vader is edelsmid en broer befaamd juwelen-

ontwerper; Zeer jong raakt zij vertrouwd met het hanteren van metaal. Hélène is uitgegroeid tot een
eminent klassiek-moderne beeldhouwster in brons. Zij creëert rijzige, abstract-figuratieve figuren, uiterst subtiel gemodelleerd. Als ergotherapeut was Kristel van Lent jaren creatief aan het werk met volwassenen met een mentale beperking. Toen ze meer vrije tijd kreeg
begon ze heel onwetend aan de opleiding glaskunst in het IKA te Mechelen. Daar is haar passie voor de
glaskunst gegroeid. Glas sprak haar
aan door zijn mogelijkheden en de
kennis die je nodig hebt om het te
bewerken. Tijdens de opleiding leerde zij haar creatieve ideeën vorm te
geven.
Tot en met 22 mei
Galerie Sous-Terre Aalsmeer is gevestigd aan de Kudelstaartseweg,
tegenover de watertoren, en is elke zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur en op afspraak (0297364400 of info@galerie-sous-terre.
nl) geopend. Meer informatie over
de galerie en de kunstenaars is te
vinden op www.galerie-sous-terre.
nl. Voor degenen die zaterdag verhinderd zijn, de expositie duurt tot
en met 22 mei. De galerie is de eerste Paasdag gesloten.

Aalsmeer - Astronaut André Kuipers is de enige Nederlander die
maar liefst twee keer in de ruimte is
geweest. Tijdens zijn laatste ruimtereis schreef hij het sprookje André
het Astronautje voor zijn jarige kind.
In de ruimte! Dit prachtige kinderboek is inmiddels tienduizenden keren verkocht en er is nu een theatervoorstelling van gemaakt in samenwerking met Claudia de Breij,
die verantwoordelijk is voor de teksten van de liedjes. Ook Kuipers zelf
werkte actief mee aan de totstandkoming ervan. Het toneelstuk wordt
gespeeld met twee kinderen en
twee volwassenen. Op het podium
wordt gebruik gemaakt van poppen.
Bezoekster Mirjam, die de voorstelling in Amstelveen heeft aanschouwd, vertelt enthousiast over
het verhaal: “Ik vond het leuk. Erg
goed gedaan. Het gaat over Daan
en Roos die werken op kantoor bij
ESA, de ruimtevaartorganisatie. Zij
denken na over het ruimteafval dat
moet worden opgeruimd. Een actueel probleem. De voorstelling is
educatief en interactief. De kinderen hebben mooie rollen. Het meisje
heet Valentina en de jongen André.

Er is een pop ‘opa Wubbo’, een muis
die graag wil weten of de maan van
kaas is gemaakt en er speelt ook een
burgemeester in mee en nog andere poppen. Er worden veel woordgrapjes in gemaakt, dus volwassenen zullen het grappig vinden. Er
waren veel opa’s en oma’s met kinderen. En het is bovenal interessant
voor kinderen. Soms wordt het zelfs
een beetje spannend. Als de raket
wordt gelanceerd bijvoorbeeld. Leuke voorstelling voor zowel jongens
als meisjes!” Nieuwsgierig geworden naar André het Astronautje?
De voorstelling duurt ruim een uur
en wordt gespeeld op zaterdagmiddag 16 april. Ga voor meer informatie naar de website www.crowntheateraalsmeer.nl of koop een kaartje
à 19,50 euro bij de lokale verkooppunten. Er is bovendien een leuke
raketwedstrijd bij een van de verkooppunten. Bij het Boekhuis (Zijdstraat 12) kunnen kinderen een
knutselwerk of tekening inleveren
van een raket of astronaut en kans
maken op een heel gaaf boekenpakket.
Door Miranda Gommans

Zaterdagavond in De Oude Veiling

Favo Cinema met favoriet
van Robbert-Jan van Duijn
Aalsmeer - In de nieuwe reeks
Favo Cinema in De Oude Veiling en
na de aftrap door burgemeester Jeroen Nobel, is de tweede gast Robbert-Jan van Duijn, fractievoorzitter
van de plaatselijke CDA fractie.
Zijn keuzefilm betreft een onderwerp dat hem obsedeert en dat hij
af en toe letterlijk opzoekt. Het onderwerp kent een gevoelige Nederlandse geschiedenis.
Deze film start als een gemaskeerde aanklacht tegen de media en
hun berichtgevingen, maar transformeert langzaam in een spannende thriller. Het begint al met de
aankondiging dat alleen de meeste onwaarschijnlijk bizarre elementen van zijn film op waarheid berusten. Om het realisme te versterken is
er gefilmd op de oorspronkelijke locatie met buiten de hoofdrollen om
een overwegend locale cast en de
regisseur gebruikt archiefmateriaal.
Robbert-Jan is behoorlijk geboeid
door het onderwerp van deze film
en kan het publiek een goede context bieden om deze film te bekijken. Zeker in het licht van de actuele situatie, van een proces dat deze
week begint. Het eerste deel heeft
veel weg van een zwarte komedie,
met absurde situaties en karikaturale personages, waarbij je je gaat afvragen of het allemaal echt gebeurd
is. De aandacht is gewekt. Zo-

wel de Hollywood-cast als de locale acteurs acteren bijna over de top,
maar het past wel goed in het plaatje van de zwarte komedie. Echter
gedurende het verloop van de film
verandert de komedie meer in een
drama. Wat dan overblijft is een vermakelijke thriller die hinkt op twee
gedachten, die de trip naar de bioscoop zeker waard is. Met een scenario dat het midden houdt tussen
een scherpe mediasatire en een politiek thriller. Daar komt bij dat het
op het acteervlak wel goed zit. Deze film is te zien op (stille) zaterdagavond 26 maart. In de week van
het kunstproject ‘Passie door Kunst’
(tentoonstelling tot en met maandag
28 maart) in De Oude Veiling in de
Marktstraat. Aanvang 20.30 uur, entree: uw gift.

Hilarische tragi-komedie

Tobo: The Sunshine Boys
Bovenkerk - Toneelgroep TOBO
speelt ‘The Sunshine Boys’ van Neil
Simon. Een hilarische tragi-komedie, in het afgelopen jaar nog op
de planken gebracht door niemand
minder dan André van Duin. ‘The
Sunshine Boys’ was ooit een beroemd komisch duo. Twaalf jaar geleden zijn ze plotseling gestopt en
ze hebben elkaar daarna nooit meer
gezien. Onverwacht worden ze gevraagd om nog één keer op te treden, in het tv-programma ‘Sterren
van weleer’. Dat hadden ze nooit
moeten doen... ‘The Sunshine Boys’
gaat over stoppen of doorgaan, over
‘achter de geraniums’ of ‘sterven in
het harnas’. Met alle gevolgen van
dien. Spelers zijn: Ron Botman, Tom
van Doorn, Gert Lutke Schipholt,
Nelly van ‘t Root, Fabiënne Mok,

Thomas Herrewijn. Regie: Roel Visser. Dagelijks te zien van donderdag
31 maart tot en met zondag 3 april
om 20.15 uur in het Noorddamcentrum in Bovenkerk. Aanvang: 20.15
uur. Kaarten zijn te koop in het
Noorddamcentrum en verkrijgbaar
via kaartverkoop@toneelgroeptobo.nl en Manuela Ruhe, tel. 0208230591. Kijk voor meer informatie
op www.toneelgroeptobo.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Lezing Tiny Nijssen over
expositie gemeentehuis

Klein maar fijn! Passiekunst
Aalsmeer - Zondag 20 maart kwam
wethouder Ad Verburg - met ambtsketen - de tentoonstelling Passie
Kunst in De Oude Veiling openen.
En wat nam hij daar de tijd voor. De
wethouder luisterde vol belangstelling naar de uitleg van de veertien
kunstenaars die de Kruisweg van
Jezus op geheel eigen wijze hebben verbeeld. Initiatiefnemers Gert
Bor en Jan Martijn Abrahamse hebben samen met de vijf kerkgemeenschappen: De Dorpskerk, De Oosterkerk, De Levend Evangelische
Gemeente, De Lijnbaankerk en de
CAMA Gemeente aangetoond dat
kunst binnen de het geloof een belangrijke plaats inneemt. Bij de opening was er een grote opkomst en
ook de dagen daarna blijkt De Oude Veiling een thuishaven voor vele belangstellenden. Opvallend is de
bijzondere sfeer die er heerst in de
bovenzaal van De Oude Veiling. Er
wordt gefluisterd, gekeken en geluisterd. Voor ieder is er een warm
welkom. Elke statie krijgt van de bezoekers de zorgvuldige aandacht die
het verdient. In de boom - een ontwerp van keramiste Anneke Har-

ting- hangen al heel wat boomblaadjes met uiteenlopende teksten
op de vraag: ‘Hoe denkt u dat het
paradijs er uit ziet?’ De bewondering
voor het totaal is groot en wordt ook
op een prettige, vriendelijke manier
geuit. Hoewel het gaat om een relatief kleine tentoonstelling - slechts
vijftien kunstwerken van een uiteenlopend karakter- is de nieuwsgierigheid naar de betekenis achter het werk groot. Is er veel waardering voor de creatieve wijze waarop
de kunstenaars de aangewezen statie weten te verbeelden. Het begeleidende boekje met tekst van de kunstenaars en een foto van het werk
is een mooie aanvulling. Nog tot en
met de tweede Paasdag- maandag
28 maart is dagelijks van 15.00 tot
21.00 uur de tentoonstelling te bekijken. En laaft u zich dan ook vooral
aan de sereniteit van statie nummer
vijftien: De Opstanding, gemaakt
door Engelien van der Weijden en
Willemien Kriebel. Bij het zien van
deze creatie kan even de wrede wereld van nu worden vergeten. Pak
uw kans en ga kijken!
Janna van Zon

Kom ook zingen bij Vivace
Aalsmeer - Het is alweer enige
tijd geleden dat Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace van zich heeft laten horen. Maar de dames van het
koor hebben zeker niet stil gezeten,
elke week moet er flink geoefend
worden. Eind januari 2016 heeft Vivace een zeer geslaagd optreden
verzorgd in Verpleeghuis Groenelaan te Amstelveen. De aanwezige bewoners met familie en andere belangstellenden genoten zichtbaar van het aangeboden repertoire onder leiding van Irma Zethof en
steeds ingeleid door de ladyspeaker
van het koor, Irene van Gelder.
Afgelopen zaterdag 19 maart deed
Vivace mee aan de Korendag in

de Paaskerk te Amstelveen. Vanaf 11.00 uur verzorgde het koor gedurende een half uur een optreden,
ook nu weer onder leiding van Irma Zethof en aan de piano Oksana Polman. Met Abba’s The way old
friends do, Early one morning, Salvum fac regem, Bridge over troubled water van Paul Simon en Sterke
vrouwen op muziek van Jetse Bremer is dit optreden zeer succesvol
geweest.
Geïnteresseerd in Vivace en wilt u
meezingen? Iedereen is welkom.
Vivace repeteert nog steeds iedere
dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30
uur in het Dorpshuis te Kudelstaart.
Kom eens gezellig langs.

Aalsmeer - Op woensdag 30 maart
houdt fotografe Tiny Nijssen een lezing en rondleiding over haar grote passie; het fotograferen van geensceneerde portretten. Aanleiding
voor deze lezing is de uitgebreide
expositie van haar werk die tot half
april te bewonderen is in het gemeentehuis.
De lezing met rondleiding is op
woensdag 30 maart en begint om in
het gemeentehuis. Iedereen is van
harte uitgenodigd om bij deze lezing
aanwezig te zijn. Wel een vriendelijk
verzoek om u van te voren voor deze (gratis) rondleiding aan te melden. Dit kan digitaal via: hfkoppeschaar@gmail.com of mobiel 0636560123.
Tiny Nijssen heeft eerder geëxposeerd in het Huiskamermuseum aan
de Van Cleeffkade en zij heeft meegedaan aan de fotowedstrijd die ter
gelegenheid van de laatste kunsten atelierroute werd georganiseerd.

Tiny Nijssen maakt geënsceneerde - vaak opzienbarende portretten
- in de breedste zin van het woord.
Haar foto’s roepen bij de toeschouwer wisselende emoties op, variërend van bewondering tot verbijstering, maar laten niemand onberoerd. Tijdens de foto shoots ontstaat er een bijzondere wisselwerking tussen fotograaf en model, hetgeen resulteert in spectaculaire foto’s. Opmerkelijk detail is dat zij ook
de visagie en kleding van de modellen voor haar rekening neemt. Op de
expositie is onder andere een reeks
portretten van een Butho danser te
zien. Butho is een Japanse, tranceachtige, naar binnen gerichte dansvorm die geen regels kent en vaststaande patronen. De dans drukt
ontmoediging, wanhoop of vertwijfeling uit en kenmerkt zich door verkrampte, sidderende bewegingen.
Typerend voor de dansers zijn de wit
geschminkte gezichten.

Concert voor kinderen in Roemenië

Bijzonder: Toekomstmuziek
Stemmig passieconcert ACOV
Aalsmeer - In de afgelopen 4 jaar
heeft de ACOV onder leiding van
Danny Nooteboom al vele mooie
concerten gegeven. Afgelopen zondag, Palmzondag, kon een volle Open Hof kerk genieten van een
Passieconcert. In plaats van een
programmaboekje verscheen de
Nederlandse tekst op een groot
scherm. Begonnen werd met het
Ave Maria van Franz Liszt, eigenlijk vooral bekend als pianovirtuoos.
Prachtige afwisselende inzetten,
lieflijk en dan weer fel, eindigend
in een mooi Amen. Vervolgens het
Stabat Mater van Joseph Rheinberger, één van de vele middeleeuwse Latijnse gedichten op de Moeder Gods in haar smart om de gekruisigde Christus. De Nederlandse
vertaling was van Willem Wilmink.
Het koor, soepel gedirigeerd, kreeg
te maken met allerlei menselijke gevoelens, verdriet, boosheid, medeleven, berusting, als climax eindigend
in crescendo naar de roem van het
Paradijs. Organist André de Jager,
tot nu toe zorgzame begeleider,
kreeg hierna zijn solo, haalde alles
uit de orgelkast, in een bewerking
van bekende liederen. Het sluitstuk was César Franck’s ‘Die Sieben
Worte Jesu am Kreuz’ (reeds in 2013
uitgevoerd), met optredens van drie
solisten. Florien Hilgenkamp, (inval-

lend) sopraan, vertelde haar verhaal heel rustig in de proloog, waarna het koor berustend de tekst overnam in het Dimitte illis. Het tweede
woord werd een prachtig duet tussen tenor Aart Mateboer en bariton Ago Verdonschot, een bijna ontroerende muzikale eenheid. De inzet van het derde woord door de bariton, ‘moeder, dat is uw zoon’, gevolgd door koor, sopraan en tenor
gaf een prachtig samenspel. Het
vierde woord was een zacht en verdrietig koor in ‘mijn God, waarom
hebt Gij Mij verlaten’. En dan het vijfde woord: ‘Sitio’ (dorst), beantwoord
door het spottende koor met ‘als je
de Koning der Joden bent, red jezelf
dan’. Prachtig orgelspel door André
de Jager. Het zesde woord een ingehouden zacht koor in ‘Het is volbracht’, aangevuld door de tenor.
Het zevende woord, een gebed van
zoon tot vader, met een krachtige
tenor, eindigde in een ‘meum spiritum’ (mijn geest leg ik in uw handen, Vader). Een dankbaar publiek
liet na de laatste noten haar waardering blijken middels applaus. Het
applaus was zeer verdiend.
Het volgende ACOV concert is op
zaterdag 12 november in de Bloemhof. ‘The Messiag’ wordt ten gehore gebracht.
Irene van Gelder

Nieuwe leden welkom

Twee exposities Aalsmeers
Schilders Genootschap

Aalsmeer - Het Aalsmeers Schilders Genootschap (A.S.G.) is een
genootschap van amateurschilders. De leden komen wekelijks met
plezier bij elkaar om te tekenen en
schilderen. Op de woensdagavond
wordt van 19.30 tot 22.00 uur orchideeënkwekerij Green Balanz aan de
Mijnsherenweg 38 in Kudelstaart
omgetoverd tot atelier. De leden
van het A.S.G. kijken niet naar niveau. Het schilderniveau van de le-

Toonkunstkoor
zoekt zangers
voor project
Aalsmeer - Het Toonkunstkoor
Aalsmeer zoekt (project) zangers
voor het Weihnachtsoratorium van
J.S.Bach, die uitgevoerd zal gaan

den varieert van beginnend, gevorderd tot ervaren. Er wordt geen les
gegeven, maar wel wordt elkaars
werk besproken aan het einde van
een schilderavond en als er behoefte aan is wordt elkaars kennis gedeeld. Heeft dit bericht interesse
gewekt om eens een avond mee te
schilderen? Kom dan gerust eens
kijken of bel voor meer informatie:
06-1023 5858 of 06-44412434.
Binnenkort exposeert het A.S.G. op
twee locaties Tijdens Kom in de Kas
op zaterdag 2 en 3 april kan tijdens
een bezoek aan orchideeënkwekerij
Green Balanz gelijktijdig de schilderijen van de leden bezichtigd worden. De tweede expositie is in De
Oude Veiling in de Marktstraat 19
van zaterdag 3 juni tot en met de
maand september. Dit betekent dat
de schilderijen hier ook nog te bezichtigen zijn tijdens het weekend
van de Kunstroute op 17 en 18 september.
worden op 27 november. Alle stemmen zijn welkom, vooral bassen en tenoren. Zou u dit prachtige werk willen
zingen? Kom dan op dinsdagavond
mee repeteren in de Doopsgezinde
Kerk in de Zijdsraat 55 van 19.45 tot
22.00 uur. Partituren zijn beschikbaar.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met secretaris Anneke Lanser via 0172-509983 of per
email: annekelanser@hetnet.nl

Aalsmeer - Op vrijdagavond 15
april vindt een grandioos concert
plaats in de grote kerkzaal van De
Rank in Nieuw-Vennep, waarvoor
het beroemde orkest ‘The Young
Cracow Philharmonic’ vanuit de
Poolse culturele hoofdstad Krakau
speciaal naar Nederland komt. Het
orkest bestaat uit achtendertig tieners in de leeftijd van 15 tot 18 jaar,
die aan het conservatorium van Krakau een opleiding volgen tot beroepsmusicus. En dat is te horen.
Recent is dit orkest bij een landelijke internationale verkiezing uitgeroepen tot het allerbeste jeugdorkest van Polen! De jonge Poolse musici geven dit concert samen
met het koor Trumpets of the Lord
onder leiding van Rob van Dijk. Beide verlenen belangeloos medewerking aan dit concert, dat de titel ‘Toekomstmuziek’ draagt, omdat
de volledige opbrengst geschonken
wordt aan een sociaal project van
Asociatia Betania, de Roemeense
partner-organisatie van Werkgroep
Oost Europa uit Nieuw-Vennep, die
daarmee een betere toekomst mogelijk wil maken voor vele honderden kinderen in het allerarmste deel
van Roemenië. Deze kinderen, in
het gebied waar de Werkgroep binnenkort een Multifunctioneel pand
gaat verwezenlijken, zouden graag
naar school willen, maar hun ouders

hebben niet de middelen om dit
mogelijk te maken. De Roemeense overheid bekostigt de meeste
boeken en schrijfwaren, maar honderden kinderen hebben niet eens
schoenen of een eenvoudig jack
om de vaak kilometerslange wandeling naar en van school te kunnen volbrengen. Asociatia Betania
heeft voor deze doelgroep een sociaal project opgezet, genaamd ‘armoede in de rugzak’. Aan ieder kind
dat graag naar school wil maar hiertoe niet in staat is, wordt - letterlijk een rugzak aangeboden, gevuld met
de noodzakelijke artikelen.
Gemiddeld kost zo’n gevulde rugzak
25 euro en met de opbrengst van dit
concert wordt hopelijk aan honderden straatarme kinderen in Roemenië een kans geboden op een betere
toekomst. Letterlijk toekomstmuziek
dus. Het orkest zal een viertal stukken spelen, zowel klassiek als populair, waaronder een indrukwekkend arrangement van de Pirates of
the Caribbean. Daarnaast wordt het
koor bij een groot deel van het programma door het orkest begeleid.
Slotstuk is de ‘Finale’ uit een prachtige Deense musical over het leven
van Franciscus van Assisi. Kaartjes
à 15 euro zijn in Aalsmeer verkrijgbaar bij Trumpets voorzitter Bert van
de Lagemaat, Oosteinderweg 268.
Het concert begint om 20.00 uur.

Kom schilderen en tekenen
leren in dorpshuis De Reede
Rijsenhout - Al vele jaren worden
in het Dorpshuis De Reede zeer geslaagde cursussen gegeven in tekenen en schilderen, inmiddels onder leiding van Ruben van der Meer
uit Leimuiden. In twee series van 12
bijeenkomsten op de woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur in de herfst
en de winter worden de mooiste
creaties gemaakt. Voor deze cursus,
die wordt georganiseerd (en financieel mede mogelijk gemaakt) door
MeerWaarde zijn minimaal 8 deelnemers nodig. Door verhuizing en

andere oorzaken dreigt dit aantal
met ingang van september niet te
worden gehaald, waardoor deze activiteit zou moeten stoppen. Bij deze
dan ook een oproep aan mensen die
geïnteresseerd zijn en zich eventueel voor deze cursus willen melden.
Kom alvast eens kijken in De Reede waar op 30 maart de laatste bijeenkomst van de huidige serie gehouden wordt. Direct aanmelden
voor de cursus in het najaar is mogelijk. Opgeven kan ook via: cursusbureau@meerwaarde.nl.

Twee voorstellingen in Kudelstaart

Magic Circus: Sottosopra
Kudelstaart - Sottosopra is de
naam van de gloednieuwe voorstelling waarmee Magic Circus in 2016
door de Nederlandse steden raast.
Het is Italiaans voor ondersteboven en tijdens de show wordt al snel
duidelijk waarom voor deze naam
gekozen is. Woensdag 30 en donderdag 31 maart is de show te beleven in de circustent aan de Wim
Kandreef, bij de sportvelden.
Een acrobaat die als een vlieg tegen het plafond van de tent loopt.
Twaalf meter hoog. Een Zuid-Amerikaanse schoonheid die in kopstand rondjes draait op een trapeze zonder vangnet. Tien meter hoog.
En een ontsnappingskunstenaar
die aan zijn voeten in een dwangbuis tot in de nok wordt gehesen en
dan maar moet zien los te komen.
Gelukkig heeft Clown Jofri hoogtevrees en blijft hij met beide benen
op de grond. Alweer heeft de Nederlands kampioen goochelen en
clownerie heel wat frisse ideeën in
zijn hoge hoed gestopt. Het resultaat is een fontein aan komische en
romantische gebeurtenissen die het
publiek soms letterlijk niet onberoerd laten.
Hij wordt omringd door een groep
veelzijdige internationale artiesten.
Zij verrijken de voorstelling met oosterse mast-acrobatiek, wervelende hoela hoep, krachtige handstanden plus meeslepende magie, illusionisme en dierlijke surprises. Magic
Circus staat er om bekend geen gewoon circus te zijn. De voorstellingen zijn altijd snel, flitsend en modern met steevast een boodschap
die je niet hoeft te zien, maar waar
je wel wat mee kunt. Het is goed om
dingen eens van een andere kant te
bekijken. Soms zie je ondersteboven
meer. En dat doet Magic Circus in
2016 opnieuw: een andere kijk op

circus bieden. Laat Magic Circus je
met Sottosopra ondersteboven blazen. Kom langs om te genieten, laat
het Magic Circus je wereld op z’n
kop zetten! Zowel woensdag 30 als
donderdag 31 maart is er een show
om 16.00 uur. De circustent zal aan
de Wim Kandreef, bij de sportvelden, opgebouwd worden. Tickets
zijn te koop bij alle vestigingen van
Primera en online op www.magiccircus.nl. De circuskassa is een uur
voor iedere show geopend.

Verzamelbeurs
in Hornmeer
Aalsmeer - Zaterdag 26 maart
wordt van 13.00 tot 16.00 uur weer
een algemene verzamelaarsbeurs
gehouden in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3.Postzegels,
munten, penningen en onder andere boeken worden te koop aangeboden. Ook wordt een ruiltafel ingericht. De toegang is gratis.

Dagelijks leven, tolerantie en diversiteit

Lezing Said el Haji bij de
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Op woensdag 30 maart
komt schrijver, publicist, columnist,
blogger en schrijf-docent Said El
Haji spreken bij de Zin-Inn van de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.
Hij studeerde Nederlandse taalen letterkunde in Leiden en won in
2000 de El Hizjra-aanmoedigingsprijs voor zijn verhaal ‘De kleine
Hamid’. In datzelfde jaar verscheen
‘Goddelijke duivel’, zijn tweede roman. Najaar 2011 publiceerde El
Haji zijn derde roman, ‘De aankondiging’. Sinds september 2012 publiceert hij geregeld opiniestukken in
Vonk, het opinie- en achtergrondkatern van de Volkskrant. Zijn nieuwste boek, ‘Sta op en leef, vader’, verscheen eind november 2013.
De lezing gaat over waar ook veel

van zijn columns over gaan: het dagelijks leven, Nederland, tolerantie,
schrijven, de samenleving en diversiteit.
De deuren gaan open vanaf 19.30
uur en de lezing begint om 20.00
uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage van 5 euro gevraagd. Adres is
Zijdstraat 55. Deze activiteit wordt
georganiseerd door de Zin-Inn van
de Doopsgezinde Gemeente. De
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
biedt open ruimte voor ontmoeting
en gesprek. Het Zin-Inn programma
is samenbindend en vredestichtend
en spitst zich toe op geloof, zingeving en maatschappij. De Zin-Inn
groeit vanuit een doopsgezinde visie op mens en wereld. Meer informatie: zininn@dgaalsmeer.nl

Lezing over ‘het
houten wonder’

quito in al zijn gedaantes zien, van
ontwerp tot restauratie anno nu,
voorzien van een aantal fraaie foto’s
en videofragmenten. De lezing begint om 13.00 uur. Het Crash Museum heeft haar onderkomen in fort
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk
en is iedere zaterdag geopend van
11.00 tot 16.00 uur.

Aalsmeerderbrug - Op zaterdagmiddag 2 april kan in het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 een lezing door Hans Walrecht bijgewoond worden over het
Engelse tweemotorige vliegtuig, de
Havilland Mosquito. Het geheel van
hout gebouwde vliegtuig werd in de
Tweede Wereldoorlog ook bekend
als ‘het houten wonder’. Hij zal alles vertellen over de Mosquito vanaf
het eerste ontwerp in 1938 als bommenwerper door Geoffrey De Havilland. De presentatie laat de Mos-

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Rode loper gaat uit voor show

Voor iedereen vanaf 55jr.

Mode-ontwerper Hratchja
Tonian bij Nieuwe Meer
Aalsmeer - In de sfeervolle en
gastvrije omgeving van watersportvereniging Nieuwe Meer vindt op
maandag 28 maart (tweede Paasdag) een uniek evenement plaats:
Mode-ontwerper Hratchja Tonian,
een bekend gezicht en geliefd persoon binnen het team van pachter
Inge van Broekhoven, zal dan voor
een select publiek zijn collectie ‘Art
in Vogue’ presenteren. In het authentieke clubhuis met uitzicht op
de haven wordt de stamtafel voor
één keer van zijn plaats gehaald
en wordt de rode loper neergelegd,
waarop zijn modellen zijn fantastische stukken zullen presenteren.
Het is een collectie voor vrouwen,
van Urban Chique tot Couture. Met
deze show wil de ontwerper niet alleen zijn nieuwe stukken presenteren, maar ook de Style en Vogue
daarachter. Volgens Hratchja is de
getoonde collectie ‘tijdloos, luxueus,
uitdagend en sexy gestyled’. De collectie is ‘all about empowering woman, the individual within’. De vrouw
die zich onderscheidt met haar ‘unmistakable fashionstyle.’ Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.hratchjatonian.com om vast in de stemming te komen. Deze modeshow
richt zich op vrouwen tussen de 18
en 80 jaar, maar heren zijn uiteraard
ook van harte welkom! De entree is

gratis – met het pontje overvaren en de bar is vanaf 15.00 uur open
voor een drankje of een hapje. De
show begint om 16.00 uur, dus zorg
dat u op tijd bent! Na afloop kunnen bezoekers natuurlijk lekker blijven eten bij Brasserie Nieuwe Meer.
Geadviseerd wordt wel te reserveren, want de animo is groot! Reserveren kan via de website brasserie@
wvnieuwemeer.nl of telefonisch via
06 51549406. Adres is Stommeerweg 2.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

Eerste en tweede Paasdag geopend

Start duo fiets in Kudelstaart op 1 april
Lekker in beweging op deze duofiets en genieten van de omgeving.
Sinds vorig jaar is er een duofiets beschikbaar van het Rode Kruis.
Samen met een vrijwilliger van het Rode Kruis kunt u een heerlijke
fietstocht maken. In het wijkpunt “voor Elkaer” kunt u zich inschrijven
voor een ritje met deze fiets. Op doordeweekse dagen word er, één maal
per dag, om 10.30 uur gestart met fietsen.
Het startpunt is bij het wijkpunt voor Elkaer. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Iedereen in Kudelstaart ( 55+) mag onder begeleiding van
deze vrijwilliger van het Rode Kruis gebruik maken van deze fiets.

Nieuw model Maril bij
jachthaven Poelgeest

Geef een diner in ‘Voor Elkaer’cadeau
In het restaurant ´Voor Elkaer´ is er een ´Diner cadeaubon´ te verkrijgen.
De bon is goed voor een 3-gangen diner, een drankje naar keuze en
koffie van het huis toe. Leuk om iemand te verrassen voor bijvoorbeeld
een verjaardag! De kosten zijn €11,50 per bon.

Streek - Dit Paasweekend is het
allernieuwste model van de Friese werf Maril te zien bij Jachthaven Poelgeest in Oegstgeest. De
Maril 6Nxt is een compleet nieuw
ontwerp met moderne eigentijdse lijnen, maar toch een klassieke
en elegante vormgeving. De 6Nxt
wordt in zijn geheel en in eigen beheer gebouwd in Nederland. Door
de moderne bouwwijze is een strakke en kwalitatief zeer hoogstaande
sloep het resultaat.
Kenmerkend voor 6,40 meter lange
Maril 6Nxt is de functionele deur in
de spiegel van de boot welke toegang biedt tot het geïntegreerde
zwemplateau. De breedte van de
6Nxt gecombineerd met het vlakke
onderwaterschip zorgen voor veel

‘Vrienden van het levenslied’ in Zorgcentrum Aelsmeer’
Op zondag 3 april om 15.00 uur gaat het koor “Vrienden van het levenslied” optreden in de grote zaal van het zorgcentrum. Ze zingen herkenbare liedjes zoals, aan de Amsterdamse grachten, het kleine café aan de
haven. Komt u ook ? U bent van harte welkom.

stabiliteit en vaarcomfort.
De 6Nxt heeft een steil steven dat
standaard wordt voorzien van een
rvs boegstrip. Een ander mooi detail is de verzonken kabelaring in de
romp.
Tijdens het Paasweekend is naast
de nieuwe Maril ook de vertrouwde serie Maril en Antaris sloepen en
tenders te bezichtigen. De hele collectie 2016 is in de showroom van
Poelgeest te bezichtigen en bij goed
weer is het ook mogelijk een proefvaart te maken.
Jachthaven Poelgeest in Oegstgeest is op eerste Paasdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur en op
tweede Paasdag van 10.00 tot 17.00
uur. Meer informatie op de website
www.poelgeest.nl.

Kook workshop in inloopcentrum Aalsmeer
Iedere woensdag is het weer tijd om gezamenlijk te koken. Om 10.00 uur
staat de koffie klaar, de receptenboekjes liggen op tafel en de boodschappen zijn in huis. De medewerkster en de vrijwilligers leren u koken
op een leuke en makkelijke manier. Als groep zorgen wij met elkaar voor
een goede maaltijd en daarna gaan we gezellig tafelen. Gezamenlijk
bedenken we wat we de week erop gaan bereiden. Een leerzame en
gezellige manier om te leren koken en contacten te leggen. Ook als
u al ervaring in de keuken heeft. Gebouw Irene,
Kanaalstraat 12 / 1431 BW Aalsmeer
Telefoon: 06 – 22468574

Verswinkel ‘VooVers’ op
Poldermeesterplein

Bedankje voor scheiden afval

Compost en groeipapier
op landelijke compostdag
Aalsmeer - Voor het tiende achtereenvolgende jaar heeft Meerlanden
tijdens de Landelijke Compostdag
op zaterdag 19 maart gratis compost aangeboden aan inwoners van
Aalsmeer. Wethouder Ad Verburg
en vertegenwoordigers van Meerlanden deelden zakken MeerCompost uit aan de inwoners als beloning voor het gescheiden aanleveren van hun organische afval uit
keuken en tuin (GFT). MeerCompost, gemaakt van lokaal ingezameld organisch afval, is een natuurlijke bodemverbeteraar die de bodem met voedingsstoffen verrijkt en
verschraling tegengaat.
Gratis moestuin
Met het ophalen van MeerCompost
ontvingen inwoners ook groeipapier
met kruidenzaadjes erin verwerkt.
Voordat het groeipapier in de grond
zou worden geplant in afwachting
van verse kruiden, riep de tekst op
het groeipapier inwoners op om het
collectieve platform beginvanietsmoois.nl te bezoeken en de Facebookpagina van dit initiatief ‘leuk
te vinden’ (inclusief het meest recente bericht over de Compostdag).
Uit alle Begin van iets moois Face-

book fans trekt Meerlanden straks
drie personen die voor één jaar een
gratis moestuin met fruitboom van
Fruit Your World cadeau krijgen. Deze actie loopt tot en met 31 maart en
de winnaars worden op 4 april via
Facebook bekend gemaakt. Via het
platform beginvanietsmoois.nl informeren Meerlanden en de aangesloten gemeenten inwoners over het
nut en de noodzaak van afval scheiden. Bezoekers van het platform
vinden hier feiten, tips en verhalen
over het scheiden van afval en wat
dit oplevert. Via de Facebook pagina en Twitter feed van Begin van iets
moois kunnen inwoners zich bovendien uitspreken en actief hun ervaringen met afval scheiden delen.
“Het scheiden van GFT is letterlijk
het begin van iets moois; het levert
onder meer goede kwaliteit compost op dat de bodem van tuinen
energie geeft. Met het initiatief Begin van iets moois willen wij inwoners uit de regio net zo enthousiast
maken voor afval scheiden als wij
dat zijn. Zo werken we met elkaar
aan een circulaire economie gebaseerd op hernieuwbaarheid en hergebruik”, aldus Angeline Kierkels,
algemeen directeur Meerlanden.

Aalsmeer - VooVers is de nieuwe verswinkel van de familie Engel (bakkerij Vooges) op het Poldermeesterplein in Oost. Een slagerij, groenteboer, bakkerij en lunchroom ineen. Neem plaats aan de
grote tafel en geniet van koffie of
thee, een heerlijke lunch en ga naar
huis met een vers gemaakte maaltijd voor de avond. “Toen de winkel
naast ons pand leeg kwam te staan,
zijn we gaan kijken wat er gemist
wordt in Oost. Waarmee kunnen we
onze klanten nog beter bedienen?”,
legt Jasper Engel uit. “De bakker is
er, maar een slager en een groenteman niet en dus hebben wij besloten dit ‘gat’ te gaan invullen”, vervolgt de bakker. “We presenteren
dagelijks de beste producten en altijd super vers.” Chefkok Sebastiaan
is in de winkel aanwezig en adviseert op verzoek hoe lekkere en gezonde maaltijden zelf thuis gekookt

kunnen worden. Afgelopen maandag 21 maart is de winkel als ‘tryout’ open gegaan. “Het was meteen gezellig druk in de winkel. De
tafel werd direct gebruikt om te genieten van een lekker kopje koffie
met een croissant. De broodjes en
maaltijden zijn ook super gegaan”,
gaat Jasper enthousiast verder. De
hele week gelden de openingsaanbiedingen nog en hiervan gaan genieten is een aanrader. Tot 12.00 uur
koffie met een croissant voor 1 euro, de hele dag koffie met een luxe
broodje gezond voor 2,50 euro en
vanaf 15.00 uur andijvie stamppot
met gehaktbal voor 4,95 euro per
persoon. VooVers is van maandag
tot en vrijdag geopend van 8.00 tot
19.00 uur en zaterdag van 8.00 tot
17.00 uur. De officiële opening is 15
april en gaat, zo verklapt Jasper Engel tot slot, een feestelijke happening worden.

Voorraadvoordeel tot wel 4.500,-

Paasshow bij Van Kouwen
Aalsmeer - Van Kouwen houdt
dit jaar tijdens de Pasen een grote voorraadopruiming. Van 23 tot
en met 28 maart krijgen kopers van
een Opel Mokka uit de voorraad een
korting van 4.500 euro. Op de Corsa
is het voordeel 3.300 euro en op de
Zafira, Insignia, Adam en Astra lopen de kortingen op tot 3.000 euro.
Daarnaast biedt Van Kouwen tijdens de paasshow 1.000 euro extra inruil bovenop de Autotelex PRO
waarde bij aankoop van zowel nieuwe als gebruikte auto’s (met een
aankoopprijs vanaf 10.000 euro).
Met zo’n 300 scherp geprijsde occasions op voorraad is het aanbod

zeer gevarieerd. Wilt u niet kopen,
maar een vast maandelijks bedrag
betalen? Dan zijn er diverse Private Lease aanbiedingen, al vanaf 239
euro all-in per maand. De paasshow
met hoge kortingen op nieuwe auto’s wordt georganiseerd in de Opel
vestigingen in Amsterdam Zuidoost,
Aalsmeer en Hoofddorp. Deze vestigingen zijn tweede Paasdag, maandag 28 maart, open van 11.00 tot
16.00 uur. Het occasioncentrum in
Mijdrecht is ook op tweede Paasdag open. Hier staan de scherp geprijsde occasions van alle merken.
Op eerste Paasdag zijn alle vestigingen gesloten.

Verkoopdag Historische Tuin

Seringen Xperience: “Mooi”
Aalsmeer - De eerste Seringen Xperience met de Westeinder Rondvaart
is afgelopen zaterdag 19 maart gehouden. De boot met schipper Henk
van Leeuwen zat vol met geïnteresseerden, waaronder Meerbode fotograaf Kick Spaargaren. De seringenteelt kan volgens schipper Henk tot
Aalsmeers cultureel erfgoed gerekend worden. Maar liefst 95 procent
van de wereldproductie aan seringen is afkomstig uit Aalsmeer en wel
van de akkers op de bovenlanden.
Tijdens het eerste gedeelte van de
vaartocht werd langs de akkers gevaren waar de seringen en sneeuw-

ballen het grootste gedeelte van het
jaar staan. Hierna werd de boot afgemeerd bij het erf van de firma Klaas
Joren Gzn. waar in de kas uitleg gegeven werd over de trekheester-cultuur door de kweker zelf. “Erg leuk,
leerzaam en mooi”, aldus Kick na afloop. Hij heeft heel veel foto’s gemaakt. Ook een kijkje nemen in de
‘keuken’ van een oer-Aalsmeers product? De tweede Seringen Xperience is op 16 april en de laatste op 7
mei. De tocht duurt circa twee uur.
Opgeven kan via 0297-341582 of info@westeinderrondvaart.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Zaterdag 26 maart is er
op de Historische Tuin de jaarlijkse
verkoopdag. Er staan de hele dag
deskundigen klaar om bezoekers
bij te staan met hun aankopen. Een
grote variatie aan bomen en heesters worden te koop aangeboden.
Zo is er een groot aanbod van klein
en grootbloemige Clematis, fruitbomen in oude soorten, hortensia’s,
coniferen en vaste planten. Op zoek
naar een bepaalde plant? Kom ge-

rust kijken, wie weet heeft de Historische Tuin deze in de verkoop. Er
staan voldoende kruiwagens klaar
voor het transport van uw aanschaf.
Eventueel is er een mogelijkheid om
de planten enige tijd op te slaan.
De verkoopdag begint om 10.00 uur
en duurt tot 16.00 uur. De enige ingang is via de brug op het Praamplein waar volop parkeergelegenheid is. Info: www.historischetuinaalsmeer.nl of bel 0297-322562.

Op zaterdag 2 en zondag 3 april

Kom in de Kas: Geheimen
achter glas ontdekken
Aalsmeer - De teelt van succulenten, rozen teelt van pot- en snijbloemen en volledige biologische Phalaenopsis zijn niet alledaagse producten om te zien. Op zaterdag 2
april en zondag 3 april kunt u een
kijkje nemen in de kassen en kennis
maken met deze producten. Kom in
de Kas is de naam van deze open
dagen voor de glastuinbouw, waaraan in regio Aalsmeer zes bedrijven
deelnemen.
Twee dagen lang openen ze hun
deuren om de mensen te laten zien
en ervaren wat voor moois er allemaal groeit in de kassen.
Geheimen achter het glas
De kassen verkennen kan dit jaar in
de regio Aalsmeer door het bezoeken van één straat. In Kudelstaart
laten buurbedrijven in de glastuinbouw zien wat voor moois er allemaal groeit en hoe dat gebeurt.
Maak bij de firma Scholten kennis met Orchideeën en bij Kwekerij Ubink met cactussen en succulenten. Het bedrijf Zuurbier & Co in
Kudelstaart verwerkt met een klein
professioneel team rozen afkomstig
uit Afrika. Bunnik Vriesea’s is een
familiebedrijf dat bestaat uit twee
vestigingen. Op de locatie Mijnsherenweg is de productielocatie te
zien, waar plantjes vanuit weefselkweek of zaad opgroeien, opgepot

worden en zich verder ontwikkelen
tot verkoopbare bloeiende planten.
Zaterdagmiddag om 14.00 uur kan
men op deze locatie genieten van
het Shantykoor ‘De Brulboeien’ en
zondag om 14.00 uur van Opera Familia. Kortom: Kom in de Kas genieten.
Voor het hele gezin
Behalve rondleidingen op de bedrijven en ontdekken hoe alles groeit
en bloeit, worden er ook andere interessante activiteiten georganiseerd. Kinderen kunnen mee doen
aan een kassenspeurtocht, plantjes oppotten, gratis poffertjes eten
en op zondag is Clown ChoCho van
12.00 tot 14.00 ballonnenfiguren aan
het maken bij Bunnik Vriesea’s.
Gratis pendelbus
Niet alleen de activiteiten, maar ook
de uitleg over de producten en hun
groeiwijze zijn voor de kinderen zeker aantrekkelijk. Kom in de Kas is
een uitje voor het hele gezin, lekker in de buurt en helemaal gratis. De openingstijden zijn van 10.00
tot 16.00 uur op zaterdag 2 april en
zondag 3 april.
Parkeren kan op het parkeerdak van
Bloemenveiling FloraHolland aan de
Legmeerdijk 313, vandaaruit rijden
gratis pendelbussen naar de bedrijven.

Feesttempel en politiek café

Amerikaanse verkiezingen
live in Studio’s Aalsmeer
Aalsmeer - Ter gelegenheid van
de 45e presidentsverkiezing van de
Verenigde Staten vindt er op 8 november een verkiezingsfeest plaats
in Studio’s Aalsmeer. Het complex,
op Amerikaanse leest geschoeid,
leent zich bij uitstek voor een feest
omtrent wellicht één van de meest
spraakmakende momenten uit de
Amerikaanse politieke geschiedenis. In diverse locaties vinden er festiviteiten plaats met onder andere
een livestream van de verkiezingsuitslagen op het 220 vierkante meter grote LED-scherm in het theater.
De uitslag van de presidentsverkiezingen wordt traditiegetrouw op diverse plaatsen in Nederland ge-

vierd, door Amerikanen die overzees actief zijn en geïnteresseerden
in (Amerikaanse) politiek.
“Studio’s Aalsmeer kan dankzij haar
variatie aan ruimtes een divers programma bieden; van een feesttempel in New Yorkse sferen, politiek
café met prominente sprekers tot
verkiezingscentrum waarbij de exit
polls op een immens LED-scherm
worden getoond. Ook onze strategische ligging direct onder de rook
van Schiphol heeft ons doen besluiten dit verkiezingsfeest te organiseren”, aldus Menno Boermans, directeur Studio’s Aalsmeer. Ticketprijzen
en het programma worden binnenkort bekend gemaakt.
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Air-War Tour Aalsmeer op 23 april

Koken met
Willemijn Visser

Educatieve excursies naar
Stelling van Amsterdam
Aalsmeer - In het jaar dat de Stelling van Amsterdam 20 jaar UNESCO-Werelderfgoed is organiseert de
Vereniging Museumkwartier Hembrug (VMH) in de maand april een
tiental educatieve excursies rond,
naar én binnen de Stelling van Amsterdam. De excursies combineren
mobiel én immobiel erfgoed met elkaar en moeten spannend én educatief zijn, een echte belevenis dus.
Op 2 april wordt gestart met een
Fortentour waarin de deelnemers
twee forten van de Stelling bezoeken en rijden langs een deel van die
Stelling. Op 3 april wordt een bezoek gebracht aan het forteiland
IJmuiden per historische bus en
retour per historisch marineschip.
Op 9 april is er de Zaanse Glorietour, waarin deelnemers kennismaken met de historische maakindustrie van Zaanstad, waarna op 10
april een stoomtour volgt waarin de
groepen rijden, railen en varen met
historisch mobiel erfgoed door ‘Oud
Holland’. Op 16 april is er een watertour Stelling waarin duidelijk gemaakt wordt wat de rol van de waterwegen binnen de Stelling logistiek betekende en wordt een be-

zoek gebracht aan ‘Pakhuis De Vrede’ in Zaandam. Op 17 april is er opnieuw een excursie naar ‘Pakhuis
De Vrede’ met een helikopterrondvlucht. Op 23 april is er de Air-WarTour Aalsmeer waarin enkele van de
ooit 20 vliegvelden binnen de Stelling bezocht worden, én een museum en enkele monumenten. Op 24
april wordt een tour naar vliegveld
Bergen georganiseerd. Die wordt
gecombineerd met een zweefvlucht
over een stukje Atlantikwall. Afgesloten wordt met twee spectaculaire excursies; op 30 april is er een
vlucht vanaf vliegveld Lelystad met
de Catalina vliegboot rond de gehele Stelling van Amsterdam en op
1 mei worden groepen deelnemers
per snelle boot naar het Forteiland
Pampus gebracht, waarna een rondleiding volgt en een vlucht met diezelfde Catalina, vanaf het water (zie
de site voor de speciale voorwaarden). De excursies zijn een spannend experiment voor jong en oud.
Kijk voor meer informatie en online
reserveringen op de website; www.
vriendenvanhembrug.nl en op Facebook www.facebook.com/vriendenvanhembrug.

Hard gewerkt tijdens NL
Doet op Boerenvreugd
Aalsmeer - Tijdens NLDoet, de
jaarlijkse vrijwilligersactie van het
Oranjefonds, is afgelopen vrijdag en
zaterdag hard gewerkt aan verschillende klussen op Boerenvreugd.
Lion’s Club Aalsmeer en Gamma
Aalsmeer hadden samen een groot
aantal vrijwilligers geleverd aan de
kinderboerderij, en er waren ook
verschillende individuele vrijwilligers gekomen. Samen met de eigen
vrijwilligers van SKBA hebben ze
ervoor gezorgd dat de speeltuinbodem is aangevuld met boomschors,
het hekwerk verder is vernieuwd,

leidingen zijn gelegd, het straatwerk
van de kalveren is vervangen en
speeltoestellen zijn schoongemaakt
voor het komende speeltuinseizoen.
Dankzij het groot aantal aanmeldingen kon er in een hoog tempo worden gewerkt en is dus veel werk af
gekomen. Tijdens de lunch werd
op de zolder een broodmaaltijd geserveerd, wat door de vrijwilligersvoor-een-dag erg op prijs werd gesteld. Het was prachtig weer en de
ambiance was zeer gezellig. Op
www.boerenvreugd.nl staat een uitgebreid fotoverslag.

Stieren Roel en Bes en pink Bella gouden trio

3 Kampioenen in Aalsmeer!
Aalsmeer - Het gouden trio van
Henk en Nico van der Schaft reisde
op 16 maart af naar de Paasvee tentoonstelling te Schagen met twee
stieren en een pink (jonge koe) in
de categorie Weide/Fokvee. Dit jaar
is een topjaar in de fokkerij, de vijf
maanden oude stier Roel, die deze maand ook al kampioen werd in
Hulshorst, deed dit in Schagen nog

eens over. Evenals stier Bes van 1.5
jaar oud, een topstier van top afkomst. De vrouwelijke deelneemster, Bella, kreeg de titel reserve
kampioen. Een nog nooit vertoont
resultaat, drie inzendingen en drie
kampioenstitels. Met dank aan R. de
Smit voor zijn super begeleiding tijdens dit festival. Al met al weer een
zeer geslaagde tentoonstelling.

Leerzame middag bij de
brandweer voor OVAK
Aalsmeer - Op donderdag 17 maart
stroomde de kantine van de brandweerkazerne snel vol met leden van
OVAK. Gastheer Rob Pommerel behandelde negen veel gestelde vragen over brandveiligheid met de nodige voorbeelden en verhalen uit de
praktijk. Met de hulp van nog twee

brandweermannen volgde daarna een rondleiding door de kazerne. Ter afsluiting werd er op het parkeerterrein een ‘pannetje met vet’
opgestookt tot een geval van ‘vlam
in de pan’. Een leerzame middag die
door meer dan 50 leden van OVAK
bezocht werd.

Dag van je Leven vervult wens Rick

Aandacht voor Wereld
Downsyndroomdag
Aalsmeer - Stichting Dag van je
Leven stond stil bij Wereld Downsyndroomdag dat op 21 maart wereldwijd gevierd wordt. Sinds 2006
wordt op deze eerste lentedag aandacht gevraagd voor mensen met
het Syndroom van Down. Een toepasselijke datum om iedereen bewust te maken van de mogelijkheden en talenten van deze bijzondere mensen. Deze aangeboren beperking wordt ook wel trisomie 21
genoemd en het 21ste chromosoom komt drie keer in plaats van
twee keer voor. Stichting Dag van je
Leven organiseert feesten voor en
laat wensen in vervulling gaan van
mensen met een verstandelijke beperking en veel van de Ons Tweede Thuis-cliënten hebben Downsyndroom.

2540 Euro na kledingbeurs
voor Kinderen op de vlucht
Aalsmeer - Zaterdag 19 maart
werd in de Doopsgezinde Kerk de
jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs gehouden. Toen om 10.30 uur
de deur open ging stond er al een
hele rij kopers voor de deur. Op de
bar stond de koffie, thee en limonade klaar voor het winkelend publiek. Het was gezellig druk en er
werd veel gepast en gelukkig ook
gekocht! Dat leverde uiteindelijk
het mooie bedrag op van 2.540 euro dat geheel ten goede komt aan
het project Move Forward, dat gevluchte oorlogskinderen recreatieve activiteiten aanbiedt. Zo kunnen
ze zich ontspannen, hun nare ervaringen een plek geven en weer even
kind zijn. Noodzakelijk om zich weer
veilig te voelen.

De kledingbeursorganisatie is blij
dat ze dit bijzondere project een financieel steuntje in de rug kan geven en bedankt de vele inbrengers
en kopers hartelijk voor hun belangstelling!
Na afloop is de niet verkochte kleding verdeeld over een aantal goede doelen. Kleding en linnengoed
gaan naar het Jeannette Noëlhuis
in Amsterdam, speelgoed naar Dorcas, herenkleding naar de Garagevluchtelingen in Amsterdam en de
overige kleding en schoenen naar
Familie Sponsorplan Roemenië. Bij
de OSA (OntwikkelingsSamenwerking Aalsmeer) is een verzoek ingediend voor financiële ondersteuning
van dit project.
Foto: www.kicksfotos.nl

Feestje met clown Hoky Poky
‘Downer’ Rick Zethof vierde zaterdagavond in de CanDance Studio’s
een groot feest ter ere van zijn 16e
verjaardag en zijn ouders wilden het
leven vieren, omdat hun zoon lange tijd in kritieke toestand in het
VUmc heeft gelegen. De uitgelezen
kans voor Stichting Dag van je Leven om hem eens extra in het zon-

netje te zetten. Dat deden ze door
de Kudelstaarter te verrassen met
een bezoekje van Clown Hoky Poky. De jongen, maar ook zijn gasten konden genieten van een leuke show waarin Rick uiteraard de
hoofdrol kreeg. Hoky Poky bleef nog
lange tijd op het feest, dat in het teken van Carnaval stond, om alle kinderen te verblijden met de mooiste
ballonnencreaties.
Afhankelijk van giften
Stichting Dag van je Leven is voor
100% afhankelijk van sponsoring en
donaties en hoopt dan ook dat het
lokale bedrijfsleven en particulieren
de stichting een warm hart toedragen met een bijdrage. Alleen op deze manier kunnen mensen met een
verstandelijke beperking de dag
van hun leven krijgen. Jaarlijks organiseert de Stichting de botendag
in juni en een feestdag tijdens de
Feestweek Aalsmeer in de feesttent
op het Praamplein. Maar er wordt
ook aandacht geschonken aan leuke uitjes, zoals een bezoekje aan de
dierentuin, voor kleinere groepen en
er gaan regelmatig individuele wensen in vervulling. Voor meer informatie: www.dagvanjeleven.org.

Je vóélt ‘m in de lucht hangen, die lente. Overal poppen de narcissen, sneeuwklokjes en andere blijmoedige bloementrosjes
uit de grond, op de kinderboerderij zijn alweer de eerste jonge
geitjes en kuikentjes geboren en de weersvoorspellingen voor
het paasweekend lijken uiterst gunstig. Ik weet niet hoe dat
voor jullie is, maar mijn hemel, wat ben ik toe aan een beetje warmte en zon! De afgelopen weken waren een en al griepellende en chagrijn, daar kon geen vitaminepil tegenop. En
ook qua eten snak ik werkelijk naar vrolijke, lichte kost. Salades in plaats van stamppotten. Asperges, aardbeien, rabarber,
jaaa! Met oog op de paasdagen daarom een feestelijke taart
met knapperige groene asperges en frisse munt uit eigen tuin.
Munt heeft de onhebbelijke gewoonte om nogal te woekeren,
dus hoe ik ook mijn best doe met wieden, er duikt altijd wel een
plukje op. Ach ja, er zijn ergere dingen om je druk over te maken. Vrolijk Pasen!

Hartige paastaart met
groene asperges en munt

Brunch, lunch,
diner voor 4 personen
Bereiding: 10 minuten
In de oven: 40 minuten
Dit heb je nodig:
Voor de bodem:
- 200 g tarwebloem
- 100 g roomboter
- 1 el kraanwater
- 1 tl zout
Voor de vulling:
- 350 g groene asperges
- 125 ml verse slagroom
- 4 grote eieren
- 1 bosje munt
- Zwarte peper & zeezout
En verder:
Een vierkante, stenen ovenschaal (22 x 22 cm) (Andere
vorm mag ook maar is iets minder mooi)
Zo maak je het:
- Verwarm de oven voor op 180
°C.
- Smelt de boter in de magnetron. Hoeft niet helemaal
vloeibaar te worden, als ‘ie
maar zacht is.
- Meng bloem, zout, water en
het grootste deel van de boter in een kom en kneed tot
een samenhangend deeg.
Hou ongeveer 1 el boter over
om de ovenschaal in te vetten.
- Vet de ovenschaal in en bekleed de boden en de randen
met deeg.
- Prik met een vork een paar
gaatjes in de bodem en randen, dan wordt het deeg
sneller gaar.
- Bak de bodem 10 minuten
voor op 180 °C.
- Snij de houtige achterkantjes
van de asperges zodat deze
precies in de ovenschaal passen.
- Ris de muntblaadjes van hun
steeltjes en hak de blaadjes
fijn. Strooi de muntsnippers
over de asperges.

- Klopt eieren en room los in
een apart kommetje en breng
op smaak met flink wat versgemalen peper en zout.
- Giet het eimengsel over de
asperges en munt en schuif
de taart terug in de oven.
- Bak in circa 30 minuten
goudbruin en gaar.
Oja:
- Taart een beetje bleekjes?
Gewoon iets langer in de
oven. Gaat de bovenkant te
hard en is de bodem nog niet
gaar? Stukje aluminiumfolie
er overheen.
- Let op: de asperges voorkoken is dus niet nodig!
- Lekker met: wat losse plakjes
gerookte zalm on top of een
drizzle olijfolie extra vierge en
een snuf extra zeezout.
- Geen zin in kruimeldeeg?
Plakjes bladerdeeg gebruiken als bodem is ook prima.
- Niet exact hetzelfde formaat
ovenschaal in huis? Geen
probleem, het komt allemaal
niet zo nauw.
- Meer
hartigetaartrecepten
(wat dacht je van mini-ratatouilletaartjes?) en paasinspiratie voor ontbijt, brunch
en diner vind je uiteraard op
www.whatsthatsmell.nl.
Willemijn Visser van de website www.whatsthatsmell.nl houdt
van koken, eten en lezen. Eens
per maand schrijft zij een recept
voor deze krant dat past bij de tijd
van het jaar.

Palmpasen optocht met
drumfanfare Melomanie
Rijsenhout - Traditiegetrouw verzorgde Drumfanfare Melomanie
uit Rijsenhout afgelopen zondag
20 maart een Palmpasenoptocht in
Hoofddorp. Terwijl de kerkbezoekers uit de kerk kwamen werd er
door Melomanie op het kerkplein
enkele nummers stilstaand ten gehore gebracht. Daarna werd er een
route gelopen vanaf de kerk naar
zorgcentrum Meerstede. Achter de
muziek een stoet met ouders en kinderen met Palmpasenstokken. Aangekomen bij het zorgcentrum werden nog enkele nummers stilstaand
gespeeld. De komende weken zal er
flink gerepeteerd gaan worden voor
diverse optredens bijvoorbeeld tijdens het kindercorso in Voorhout,
Koningsdag en diverse vierdaag-

se intochten. Op de hoogte blijven:
www.drumfanfaremelomanie.com

Oud papier in
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 26 maart
gaan de leden van Drumfanfare
Melomanie en handboogvereniging
Target weer huis aan huis oud papier ophalen. De lopers hopen natuurlijk dat alle inwoners het papier
in tilbare dozen aan de rand van de
weg plaatsen. De opbrengst van het
oud papier komt ten goede aan beide verenigingen. De volgende ophaalronde is zaterdag 30 april.
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Versteviging oevers sloten

Bank blokkeert ‘vreemde’ transactie

85 Jarige opgelicht door
bezorgers van pakketje
Aalsmeer - Op maandag 14 maart
is rond half elf in de ochtend een 85
jarige inwoner opgelicht door twee
mannen. De twee belden aan bij de
woning in Ketelhuis en beweerden
een pakketje voor de man te hebben. De 85 jarige heeft de deur voor
de mannen open gedaan en hen
binnen gelaten. De twee vroegen
om een identiteitsbewijs om zeker
te zijn dat het pakket voor de bewoner was. De man heeft daarop zijn
portefeuille gepakt. In ene bleek het
een misverstand, het pakje was niet
voor de bewoner. De man moest
de baas van de twee bellen. Hierop
kreeg hij te horen dat het pakketje inderdaad niet voor hem was. De
twee vertrokken weer. Waarschijnlijk hebben de twee mannen op dat
moment de pinpas van de 85 jarige weten te stelen. Rond kwart over
elf kreeg hij een telefoontje van volgens de beller de bank dat zijn pinpas was gevonden en voor de zekerheid doorgeknipt was. Verder
contact was volgens de beller niet
meer nodig. De man vertrouwde het
niet en terecht zo bleek.
Even daarna kreeg hij telefoon van

wel echt de bank. In Amsterdam
was ongeveer 300 euro van zijn rekening opgenomen. De volgende
transactie had de ING stop gezet,
omdat deze als vreemd werd ervaren. Geprobeerd werd om 9.000 euro van de spaarrekening over te zetten op de gewone rekening. Gelukkig dat de bank zo adequaat is geweest, het heeft de 85 jarige verder
geldverlies bespaard.
De twee mannen die het pakketje kwamen brengen hebben beide een getinte huid, zijn rond 1.80
tot 1.85 meter lang en 30 tot 35 jaar
oud. De een had een gezet postuur
en donker kort krullend haar. De ander heeft een normaal postuur, donker glad haar en een puntneus. De
politie heeft direct Burgernet ingeschakeld. Een inwoner heeft mogelijk de twee zien lopen bij het Ketelhuis. Mogelijk zijn er meer getuigen.
Zij worden verzocht contact op te
nemen met de politie via 0900-8844.
Blijf alert, laat nooit zo maar vreemde types binnen, laat pakjesbezorgers ook maar bij de deur staan
en let op de portemonnee en de
bankpas(sen)!

Iedereen genieten van openbare ruimte

Extra controles op overlast
door honden(poep)
Aalsmeer - Afgelopen week is door
de handhavers van de gemeente extra gecontroleerd op overlast
door honden(poep). Er werd gecontroleerd op plekken waar de meeste klachten over binnen komen. De
controleurs gingen het Centrum in,
naar de Helling, de Kanaalstraat, het
Raadhuisplein en de Van Cleeffkade. In Kudelstaart naar het Corry
Vonkpad en Schweitzerstraat en in
de Vlinderwijk en de Lisdoddestraat
zijn extra controles gehouden.
Remco Terlouw van team handhaving: “We kijken terug op een positieve actieweek. Heel leuk is dat ook
hondenbezitters ons complimenteerden met onze actie. Ondanks
het feit dat het moeilijk is om overtreders op heterdaad te betrappen,
hebben we toch verschillende waarschuwingen uitgedeeld, maar ook
hier en daar een proces verbaal. Het
is niet ons doel om zoveel mogelijk
boetes te schrijven, maar we willen
wel graag dat hondenbezitters, die
zich niet aan de regels houden, beseffen dat ze veel overlast veroorzaken. Het is bijvoorbeeld heel droevig
dat het openbare schoolplein van
OBS Samen Een door sommigen
wordt gebruikt als hondenuitlaat-

plaats. Een plek waar kinderen spelen notabene. Positief is dat ik heel
voorzichtig durf te zeggen dat het er
bij de Helling nu iets schoner uitziet.
Hopelijk zet zich dat door.”
Nog even de voornaamste regels
uit het hondenbeleid op een rijtje:
Hondenpoep altijd en overal opruimen; honden zijn niet toegestaan
op speelvelden, schoolpleinen en
sportvelden en honden altijd aanlijnen (behalve op de losloopgebieden). Voor alle duidelijkheid hondenpoepzakjes mogen - mits afgesloten - in alle afvalbakken gegooid
worden.
In 2014 is het nieuwe hondenbeleid
vastgesteld door de gemeenteraad.
Hierin is opgenomen dat er (iets)
meer hondenuitlaatplaatsen zijn gekomen evenals meer afvalbakken
(zie hiervoor de hondenkaart van de
gemeente ).
Onderdeel van het beleid is echter
ook strengere handhaving en een
periodieke communicatiecampagne
om hondenbezitters bewust te maken van de regels.
De gemeente wil ervoor zorgen dat
hondenbezitters en niet-hondenbezitters met evenveel plezier van de
openbare ruimte kunnen genieten.

Opschoonactie vrijwilligers

Aalsmeer - Er wordt flink gewerkt in de gemeente aan de renovatie van oevers. Het aanbrengen
van beschoeiing bij de sloot langs
de Spoorlaan nadert inmiddels zijn
voltooiing. Op dit gedeelte van de
Spoorlaan tussen Achter de Wilgen
en de Linnaeuslaan heeft vanuit het
verleden nooit beschoeiing gezeten. Omdat de oevers steeds verder
afbrokkelen wordt er nu aan beide
zijden van de sloot een nieuwe beschoeiing geplaatst. Ook op het gedeelte van de Van Cleeffkade bij de

Burgemeester Kasteleinweg zakt
de berm weg. Hier staat nu een afzetting, omdat er kieren in het trottoir aan de waterzijde zijn ontstaan
door de verzakking. De beschoeiing wordt vervangen en vervolgens
het trottoir hersteld. Ook worden de
afkavelende oevers bij de Catharina Amalialaan aangepast. In Kudelstaart worden eveneens de oevers bij diverse sloten verstevigd.
Momenteel wordt gewerkt bij de
sloot achter de Gozewijnstraat.
Foto: www.kicksfotos.nl

Winkelgebied weer afvalvrij
Aalsmeer - Onder leiding van Garby Aalsmeer is afgelopen zaterdag
19 maart een opschoonactie gehouden in het Centrum. De start was
in De Oude Veiling waar de aanwezigen, een tiental volwassenen
en kinderen, werden toegesproken door wethouder Ad Verburg.
Hij wenste hen succes en bedankte
hen alvast voor hun inzet. In de Zijdstraat en op het Molenplein is behoorlijk veel zwerfafval gevonden en
opgeruimd. Papiertjes, plastic, maar
vooral veel kauwgom en sigarettenpeuken.
De volle zakken met afval zijn direct door Meerlanden opgehaald en
meegenomen. Het winkelgebied is
weer netjes en de initiatiefnemer en
de vrijwilligers hopen natuurlijk dat
de opschoonactie tot gevolg heeft
dat papiertjes, plastic en sigaretten
niet meer achteloos weggegooid

worden, maar gegooid worden waar
ze horen, in de vuilnisbak!
Schoonmaakactie Poel
Overigens moet er nog iets recht gezet worden wat betreft de schoonmaakactie op de Westeinderplassen
op zaterdag 12 maart. Er is inderdaad
een record opbrengst bijeen gebracht, maar niet zoals vorige week
vermeld 5,8 ton. “Dat is wel heel erg
veel”, zo vertelde Wim Tas tijdens de
feestavond van SPIE, de laatste jaren de initiatiefnemer van het Westeinder Corvee. “Maar de krappe 3
ton is ook best heel veel.” Hopelijk
wordt volgend jaar voor de verandering eens ‘slechts’ 1 ton opgehaald,
want dat het bestuur met vrijwilligers
volgend jaar weer de Poel opgaat tijdens NL Doet werd afgelopen vrijdag 18 maart ook bevestigd.
Foto: www.kicksfotos.nl

Bewusteloos door alcohol
Aalsmeer - Even voor drie uur in
de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 maart werd door de surveillancedienst gezien dat er twee mensen in de Zijdstraat op straat zaten.
Een van hen leek bewusteloos te
zijn. Deze 19 jarige jongen uit Kudelstaart was buiten bewustzijn
door veel te veel alcohol.
Bij hem was een 17 jarige jongedame uit Nieuw-Vennep. Aan de
vrouw is om een identiteitsbewijs
gevraagd. De 17 jarige verklaarde

dat deze in haar jas zat en die lag
nog in de nabij gelegen horecazaak.
Agenten zijn met de portiers gaan
praten. Deze zeiden te weten dat er
minderjarige jongeren in de zaak
aanwezig waren.
Vorige week heeft deze uitgaansgelegenheid een boete gehad voor het
schenken van alcohol aan minderjarigen. De gemeente overweegt actie. De 19 jarige jongen is ter plaatse
behandeld door de GGD. Hij is later
naar huis gegaan.

Waar ik pianoles kreeg, staat nu mijn bankstel

Bijdrage aan bloeiend Aalsmeer

D. Jongkind Mzn. prijs
voor Dick Maarsen
Aalsmeer - Tijdens de jaarvergadering van Groei & Bloei, afdeling
Aalsmeer afgelopen zaterdag 19
maart is de D. Jongkind Mzn. prijs
uitgereikt aan Dick Maarsen van de
Historische Tuin. Dick is al vele jaren werkzaam in het tuinbouwmuseum, ontfermt zich over het zaaien en stekken van historische rassen op de Tuin en begeleid de vrijwilligers die hier (komen) werken.
Ook heeft hij een bijdrage geleverd
aan het herinrichtingsplan voor het
Seringenpark en is ook als vrijwilli-

ger actief in het park waar momenteel gewerkt wordt om zoveel mogelijk seringenrassen terug te brengen. De prijs kreeg een trotse Dick
uit handen van burgemeester Jeroen Nobel. Na de uitreiking volgde een luid applaus. De D. Jongkind
Mzn. prijs wordt om de twee jaar
uitgereikt aan een inwoner die een
bijdrage levert of heeft geleverd aan
een bloeiend Aalsmeer. Terecht dat
deze keer Dick Maarsen in het zonnetje is gezet. Proficiat!
Foto: www.kicksfotos.nl.

Van (muziek) school naar
startersappartementen
Aalsmeer - Vrijdag 18 maart bracht
wethouder Tom Verlaan een bezoek
aan de nieuwe starterswoningen die
gebouwd zijn in de voormalige Columbiaschool aan de 1e J.C. Mensinglaan. Hij bracht voor alle bewoners een mooi welkomstboeket
mee.
Wethouder Tom Verlaan: “Dit pand
stond al enkele jaren leeg. Daarom
hebben de gemeente en Meer Vastgoed vorig jaar maart, in goede samenwerking, een overeenkomst getekend en nu een jaar later zijn er
acht mooie unieke appartementen
in gemaakt voor jongeren die starten op de woningmarkt. Dit sluit ook
helemaal aan bij de nieuwe Woonagenda voor Aalsmeer en het Collegeprogramma. De laatste nieuwe bewoners hebben deze week de
sleutel gekregen. Ook mooi dat alle

kopers uit Aalsmeer komen. Waardoor hier echt gebouwd is voor de
Aalsmeerse starters op de woningmarkt.” Enkele reacties van de nieuwe bewoners: “Er was veel belangstelling voor de woningen. Ik ben
dus erg blij dat ik hier een woning
heb kunnen kopen. De komende tijd
ga ik nog klussen in mijn woning en
hoop er snel in te trekken.” En: “Als
juf is het geweldig om nu in een oude school te wonen” en “Waar ik
eerst pianoles kreeg staat nu mijn
bankstel.”
In samenspraak met de gemeente hebben Meer Vastgoed en Enzo architecten zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige
elementen. De kenmerkende grote
raampartijen, de gemetselde bogen
in het gebouw en de entreepartijen
zijn hier een paar voorbeelden van.

Aankoop loswal Herenweg
voor recreatieve functie

Pilot: Verruiming terrastijden deze zomer
Aalsmeer - Deze zomer mogen de
terrassen van de Aalsmeerse horeca langer open. Op nadrukkelijk
verzoek van horecaondernemers
start de gemeente op 1 april een
pilot. Horecaondernemers met een
terrasvergunning krijgen de mogelijkheid om hun terras tot 1.00 uur
open te houden in plaats van tot
23.00 uur, waardoor hun bezoekers
langer kunnen genieten van bijvoorbeeld een mooie zomeravond. Het is
de taak van de horecaondernemers

om de omgeving hierover te informeren en ervoor te zorgen dat omwonenden er geen last van hebben.
De nieuwe tijden zijn in lijn met openingstijden voor terrassen in omliggende gemeenten.
De pilot duurt tot en met 31 augustus 2016. Eventuele meldingen over
de verruimde terrastijden kunt u
doen via de gemeentelijke website. In juli evalueert de gemeente de
pilot met horeca, politie en omwonenden.

Info-avond over
plan Zwarteweg

de gebieden die direct aan de nog
provinciale weg grenzen. De avond
gaat over de bestemmingsplanprocedure. Er is nog geen informatie beschikbaar over de te bouwen
woningen. Meer informatie hierover
volgt in de loop van dit jaar. De informatieavond begint om 19.30 uur
met koffie en thee. Om 19.45 uur
wordt vervolgens een centrale presentatie en uitleg over het plan, de
procedure en de verkavelingopzet
gegeven. Van 20.15 tot 21.00 uur
wordt inloop gehouden waar geïnteresseerden vragen kunnen stellen
over het bestemmingsplan en het
nieuwbouwplan.

Aalsmeer - Op donderdag 31
maart wordt in het gemeentehuis
een informatieavond gehouden
over het ontwerp-bestemmingsplan Zwarteweg. Het ontwerpplan
ligt momenteel zes weken ter inzage. Het deelgebied Zwarteweg is
onderdeel van het project ‘De Tuinen van Aalsmeer’. Het totale project richt zich op de herinrichting
van de Burgemeester Kasteleinweg
en de invulling van de onbebouw-

Aalsmeer - De gemeente is al geruime tijd geïnteresseerd in de verwerving van de loswal aan de Herenweg te Kudelstaart, welke in eigendom is bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. Er zijn in
de afgelopen jaren gesprekken gevoerd met het waterschap over de
voorwaarden van de aankoop en
naast een prijs per vierkante meter voor de grond vraagt het waterschap een bijdrage aan kosten
van de renovatie van de loswal die
in 2002 is uitgevoerd. Daarbij gaat
het waterschap uit van een afschrijving van de investeringslasten in 20
jaar en de investering in 2002 bedroeg 38.485,69 euro. De bijdrage
bestaat in principe uit het restant
van de afschrijving. Naar verwachting zal de koopprijs per vierkante meter op ongeveer 25 euro uitkomen. Inclusief bijkomende kosten
komt dat neer op een uitgave van
circa 40.000 euro. Daarbij wordt uitgegaan van een redelijke staat van
onderhoud van de loswal. De gemeente wil de loswal voor het pu-

bliek toegankelijk houden en inzetten bij de recreatieve functie van de
Westeinderplassen. Ook kan de gemeente de loswal gebruiken voor de
overslag van bagger naar het depot.
Kop Stokkeland
Onlangs is overeenstemming bereikt over de verkoop van de voormalige baggerakker aan de Uiterweg in de vorm van een grondruil
waarbij de gemeente de ‘kop’ van
het Stokkeland verwerft ten behoeve van de afronding van de inrichting van het Stokkeland als stepping stone van de Groene As. Deze transactie heeft een positief saldo van circa 96.000 euro. Dit positieve saldo kan worden aangewend
als dekking voor de aankoop van de
loswal aan de Herenweg. In de commissie ruimte en economie is afgelopen dinsdag 22 maart gesproken
over de aankoop, de ruil en het financiële plaatje. In de Raadsvergadering van donderdag 7 april komt
de loswal Herenweg en het Stokkeland opnieuw aan de orde.

Gemeente sluit ‘hennep’loods aan Schinkeldijkje
Aalsmeer - Op vrijdag 18 maart is
op last van de burgemeester een
loods gesloten aan het Schinkeldijkje voor een periode van drie
maanden. Het pand werd gebruikt
voor de handel, verwerking en opslag van hennepproducten. Dit is in
strijd met de Opiumwet. Op 1 maart
jl. stelde de politie vast dat in de
loods handel, verwerking en opslag
van hennepproducten plaatsvond.
De politie heeft het pand toen direct ontmanteld. Vervolgens heeft
de burgemeester besloten het
pand te sluiten. Handel en opslag
van hennepproducten zijn een inbreuk op het kwaliteit en de veiligheid van de leefomgeving. Sluiting
van het pand is bedoeld om handel in verboden middelen te beëindigen en beëindigd te houden. De
gemeente wil voorkomen dat criminelen naar het adres blijven komen
in de veronderstelling dat ‘er nog
wat te halen valt’.

Sinds 1 januari 2015 treedt de gemeente strenger op bij overtredingen van de Opiumwet. Dit betekent
dat de gemeente, als de politie een
hennepkwekerij of een partij drugs
in een woning of bedrijf heeft aangetroffen, kan overgaan tot sluiting
van het pand. Met deze maatregel
wil de gemeente de veiligheid en
leefbaarheid in Aalsmeer verbeteren en drugsoverlast tegengaan.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Kennis maken met 2 proeflessen

Vrijdag op het Poldermeesterplein

Winkeliers trakteren op
(gratis) Paasontbijt

Deugdenyoga met Martine
Aalsmeer - Kom kennismaken met
een nieuwe vorm van yoga: Deugdenyoga. De lessen worden gegeven door Martine in Aalsmeer: “In
mijn lessen geef ik als basis Hatha
yoga waarin de ademhaling in combinatie met de houdingen centraal
staan. Hierdoor word je je bewust
van je lichaam en creëer je rust en
ontspanning. Iedere week behandel
ik een ander thema, zoals oefeningen voor het verkrijgen van nieuwe
energie als je bijvoorbeeld last hebt
van voorjaarsmoeheid. Daarnaast
geef ik Deugdenyoga. Bij deze nieuwe yoga vorm staat in iedere les een
innerlijke kracht - een deugd - centraal, bijvoorbeeld moed, vertrouwen, openheid, vreugde of creativiteit. Met Deugdenyoga worden
de diepere betekenissen van een
deugd geïntegreerd in houdingen,
meditaties en affirmaties. Door de
deugden te integreren geef je de
yogahoudingen een extra dimensie
zodat je je bewuster wordt van je innerlijke krachten en deze kunt toepassen in het dagelijkse leven. Je
wordt je bewust van al het moois dat
in je verborgen ligt. Doordat je je in-

nerlijke schatten leert kennen, kun
je deze ook makkelijker in je dagelijks leven inzetten.”
Kennis maken kan middels twee
proeflessen voor 10 euro. Kijk
voor meer informatie op www.yogamoveup.nl en meld u aan voor
de proeflesactie of bel 06-55165532
of mail naar info@yogamoveup.nl.
De yogalessen worden gegeven op
dinsdagavond van 20.00 tot 21.00
uur bij Vita Amstelland Aalsmeer in
Wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat 20.

Wethouder Verburg opent
Diabetes Café Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 17 maart
heeft wethouder Ad Verburg van
zorg en welzijn het eerste Diabetes
Café in de Parklaan geopend. Verburg: “Het is heel goed om te zien
dat diverse organisaties de handen ineen hebben geslagen om de
preventie, informatievoorziening en
zorg rondom diabetes in Aalsmeer
te verbeteren. Door de decentralisatie van de zorg zijn veel taken naar
de gemeente gekomen met minder
geld. Mensen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Wij moeten
daarom steeds meer een beroep
doen op de zelfredzaamheid van
onze inwoners. Het is mooi dat met
deze Diabetes Cafés gewerkt wordt
aan voorlichting over zo goed mogelijk en zelfstandig mogelijk leven
met diabetes.” Nico Hofman van Fysiotherapie PACA gaf op inspirerende wijze voorlichting over bewegen. Bewegen kan er voor zorgen
dat mensen met diabetes zich beter gaan voelen en langer zelfstandig kunnen blijven. PACA gaat zelfs
een uniek programma opzetten met
voeding en bewegen voor diabetes
patiënten.
Bianca Raijmakers van Amstelland Zorg gaf verder nog toelichting over de vorige Diabetes Challege Amstelland die in 2015 is gelopen waarbij 45 mensen met dia-

betes een prestatie loop van 20 kilometer hebben volbracht, na een
trainingsperiode van 3 maanden.
Ook de plannen voor de Nationale Diabetes Challenge 2016 werden toegelicht. Bianca: “We hopen
dat uit Aalsmeer minstens 30 lopers
gaan meedoen!”
Het Diabetes Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met diabetes waar naast informatie voorziening ruimte is om met elkaar in
overleg te gaan en elkaar te stimuleren en van elkaar te leren hoe je
voluit met de chronische ziekte diabetes kunt leven en vervelende problemen kunt voorkomen. Wethouder Verburg bedankte na afloop Jan
Bol, coördinator Diabetes Vereniging voor Amstelland, voor zijn inzet
voor deze belangrijke zaak. Het Diabetes Café zal elke derde donderdagmiddag van de maand van 15.00
tot 17.00 uur in de Seringenhorst aan
de Parklaan worden gehouden met
verschillende thema’s. Altijd met
een programma waarin het actueel thema voor diabetici wordt toegelicht door in diabetes gespecialiseerde zorgverleners. Daarnaast is
er veel ruimte voor de uitwisseling
van ervaringen en het stellen van
vragen. Het volgende Diabetes Café is op 21 april. Informatie is bij alle
huisartspraktijken te vinden.

“Alles is waar, ook wat ik heb verzonnen”

Iedere dag is een verrassing
voor schrijver Arthur Japin
Aalsmeer - Het was even zoeken
naar een stoel vrijdag 18 maart in de
bovenzaal van De Oude Veiling. In
het kader van de boekenweek was
de schrijver Arthur Japin door het
Boekhuis, de Bibliotheek en KCA
uitgenodigd en hij kon zich verheugen op grote belangstelling. Het podium was sfeervol verlicht. Er brandden kaarsen en de roze rozen kwamen prachtig uit. “Wat een ontzettend leuke zaal”, prees de schrijver en terecht want de warme kleur
rood op de wanden zorgt voor een
intiem karakter. Tijdens de 959ste
lezing werd, voor het boek ‘De gevleugelde’ werd besproken, eerst
nog een bezoek van jaren geleden
aan de veiling aangehaald. Die feestelijke ervaring is terug te vinden in
zijn boek: De droom van de Leeuw.
De schrijver las er een mooie zin uit
voor. ’De overmacht aan bloemen
en een wervelwind van kleuren.’
Zijn laatste boek: De gevleugelde
berust op waarheid en speelt zich
midden in de negentiende eeuw in
Brazilië, op de grootste plantage van
de wereld af. Daar groeit de hoofdpersoon Alberto Santos-Dumont in
alle eenzaamheid op. Hij zoekt afleiding in het lezen van boeken en
wil net als Jules Verne reizen, de
wolken door. Wanneer zijn vader
ziek wordt moet de plantage worden verkocht en moet Alberto afscheid nemen van de twee vrouwen
die hem vanaf zijn geboorte hebben
verzorgd. Het is een schrijnend afscheid en hoe dat wordt verteld geacteerd- door Japin is wonderschoon. De woorden lijken te gaan
leven en je wordt als buitenstaander
meegezogen in de voordracht waardoor je de pijn, het verdriet en de
onmacht voelt. Vader en zoon vertrekken naar Frankrijk, met de hoop
op meer genezingskansen, maar het
mag niet baten. Na zijn dood erft de
zoon het kapitaal en is multimiljonair. Santos-Dumont ontdekt daar
dat de wereld van Jules Verne een
verzonnen wereld is. Voor hem een
stimulans om de werkelijkheid naar
zijn hand te zetten. Hij maakt ballonvaarten, maar wil meer, niet alleen
afhankelijk zijn van de wind maar
bestuurbare ballonnen maken. Samen met zijn vriend Chapin - een
medewerker van baron Rothschild
- bouwt hij bestuurbare ballonnen van pianosnaren, bamboestokken en zijden stof. Alberto gaat wonen in Parijs en wordt daar een held.
De wit zijden zakdoek waarmee hij
van grote hoogte de mensen toezwaaide, is inmiddels een relikwie
met een verzekeringswaarde van

een miljoen. Zeer tot de verbeelding
spreekt hoe Alberto Santos-Dumont
over de balustrade van zijn balkon in
de ballon stapte en ergens ging lunchen in Parijs. Zeldzaam is ook hoe
hij de tafels, stoelen en bed in zijn
huis op drie meter hoogte liet plaatsen. Hij wilde immers vliegen, los
komen van de grond.
Na jaren in Parijs te hebben gewoond gaat hij terug naar Brazilië
waar hem een warm onthaal wacht.
In 1932 sterft Alberto. En dan vertelt - acteert - de schrijver over de
reis van het gestolen hart dat na
de dood van de luchtvaart pionier
uit het lichaam wordt gehaald. Als
luisteraar wil je meer horen meer en
nog meer… De kunst is echter veel
te vertellen maar dat dan zo te doen
dat iedereen het boek toch ook wil
kopen, want zelf lezen is de bedoeling.
Tijdens de pauze ontstaat er een lange rij van kooplustigen en met een
spontane charme worden de boeken gesigneerd, is er een fotosessie
voor wie dat wil en velen willen. Na
de pauze is er nog een vragen uurtje. Men is benieuwd waar de schrijver zijn inspiratie vandaan haalt. Er
volgt een persoonlijke geschiedenis.
In eerste instantie is er een weerzin
tegen schrijvers, niet zo zeer tegen
het schrijven zelf, maar toch wordt
er naar alternatieven gezocht, zoals
het zingen bij de opera, als acteur
op het podium, film en tv en hoorspelen bij de radio. Het werd niets.
Tot iemand hem een verhaal vertelt
dat zo boeiend is dat Japin de pen
ter hand neemt en niet meer loslaat.
En dan is daar in 1997 de roman: De
zwarte met het witte hart. “Je moet
iemand in het hoofd kunnen kijken,
je wilt iemand snappen, je open
stellen voor verhalen, nieuwsgierig
zijn dat is waarom het gaat. Maar
je moet er niet naar op zoek gaan,
het is net als bij de liefde, ga ja zoeken dan vind je het niet.” Over succes en populariteit heeft de schrijver geenszins te klagen, een nieuw
boek is in de maak en de bestseller: Een schitterend gebrek wordt waar ook de fotograaf Erwin Olaf bij
betrokken is - verfilmd. Hoewel Japin het heel verleidelijk vindt te reizen, prefereert hij toch de maanden
in stilte, schrijvend door te brengen.
“Ik ben nog veel te nieuwsgierig,
onderzoek graag de onderlaag, iedere dag is een verrassing voor mij.”
De avond werd afgesloten met de
woorden; “Alles is waar, ook wat ik
heb verzonnen.”
Janna van Zon

Leeservaringen delen met anderen

Start zelf een eigen Leesclub
Amstelland - Hou je van lezen en
wil je jouw leeservaringen graag delen met anderen? Dat kan binnen
een bestaande leesclub, of je start
zelf een nieuwe. In een leesclub selecteer en lees je boeken die je samen bespreekt. Tijdens de leeskringdate op donderdag 31 maart in
bibliotheek Amstelveen Stadsplein
krijg je hier alles over te horen.
Zo krijg je tips over hoe je een leesclub start en boeiend houdt en ontmoet je andere enthousiaste lezers
en wie weet begin jij je eigen leesclub. De Bibliotheek kan voor leesclubs in de regio leeskoffers verzorgen met moderne of klassieke boeken. Met de leesclubkoffer is het
nooit meer een probleem om met al
je leesclubleden tegelijkertijd hetzelfde boek te lezen. De leesclubkoffer bevat meerdere boeken van
één titel. Ook zit er achtergrondinformatie over het boek en de schrijver bij. Er is een ruime keuze aan
verschillende koffers en er komen
er steeds meer bij. Wat bespreek je
zoal in een leesclub? Zaken die afhankelijk van het boek aan de orde kunnen komen zijn onder andere informatie over de auteur, het uiterlijk van het boek, het verhaalverloop en onderdelen van de literaire
analyse: thematiek, stijl, perspectief,

ruimte en tijd. Per persoon kan het
boek andere reacties oproepen en
kunnen de relatie met de werkelijkheid en de maatschappelijke achtergronden besproken worden.
Ook kan je extra activiteiten organiseren. Zo kan je met je club gaan
eten in een restaurant geheel in stijl
van het te bespreken boek, een literaire avond bezoeken of een literaire stadswandeling maken. De toegang tot deze avond van 20.00 tot
21.30 uur, is gratis, maar gezien het
beperkt aantal kaarten is reserveren vooraf noodzakelijk. Dit kan in
een van de Amstelland bibliotheken
of op de website van de bibliotheek:
www.debibliotheekamstelland.nl

Week van Zorg en Welzijn

Open dag zorgcentrum ‘t
Kloosterhof goed bezocht
Aalsmeer - Op donderdag 17 maart
vond bij ‘t Kloosterhof een open dag
plaats in het kader van de Week van
Zorg & Welzijn. Op deze dag konden
bezoekers aan tal van activiteiten en
workshops meedoen: fitness met Olga Commandeur, een tovertafel, de
braintrainer, workshop muziek en
ICT toepassingen voor mensen met
dementie. “Maxima” en haar gevolg
kwamen ook even langs. Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg bezocht de open dag. Op de dag was
merkbaar dat ’t Kloosterhof gaat uitbreiden. Zo komt er een hele nieuwe
serre bij, die naar verwachting eind

mei klaar zal zijn. Daarna wordt de
gevel vervangen en volgt een interne verbouwing tot na de bouwvak.
Het Wijkontmoetingscentrum maakt
steeds meer activiteiten voor buurtbewoners beschikbaar. Door middel
van een Wijkservicepas kunnen omwonenden gebruik maken van bijvoorbeeld een maaltijdservice, klusdienst, schoonmaak aan huis, alarmering. Ook kunnen ze bij ’t Kloosterhof gebruik maken van een maaltijd of langskomen bij de spelmiddagen. Meer informatie hierover is te
vinden op www.zorgcentra-meerlanden.nl. Jan van der linden, direc-

Aalsmeer - Aanstaande vrijdagmorgen 25 maart staat er een uitgebreid paasontbijt klaar op het Poldermeesterplein. Jawel, een gratis
aangeboden ontbijt met alles erop
en eraan; Eit-jes, koffie, thee, luxe
broodjes met heerlijk zoet en hartig beleg, chocolade, sapjes, paasbrood (met en zonder spijs), kortom
alles wat u kunt verwachten bij een
paasontbijt. Iedere bezoeker is van
harte welkom tussen 08.00 en 11.00
uur. Daniël van Bahamas Zonnestudio en Stan van Nieuwland van
de gelijknamige Dio-drogist op het
plein zijn de aanspreekpunten van
de winkeliersvereniging aldaar en
zij vinden dat hun klanten dit verdienen:
“U moet het zien als bedankje voor
onze trouwe klandizie. We willen iets
terugdoen. Net een stapje meer maken. Alle ondernemers verlenen hun
medewerking en dragen een steentje bij aan het ontbijt. Het is de vierde keer dat we dit organiseren en
het moet weer een feestje worden.
We beginnen om 07.00 uur met opbouwen. Er zullen gedekte tafels
staan en statafels voor de snelle voorbijganger. We gaan het mooi
aankleden en hopen dat het buiten gehouden kan worden. Toch is
er een plan B. Dan zullen we bij Al-

bert Heijn naar binnen gaan.” Aldus
Stan.
Één minuut gratis winkelen
Zijn mede-PR- en communicatieman Daniël vult aan: “We zijn sowieso actief bezig om het Poldermeesterplein steeds gezelliger te maken. En nu helaas het Bruggenfestival geen doorgang kan vinden zijn
we in samenwerking met Jeugdwerk bezig met nieuwe dingen. Zo
zullen we op Koningsdag een heuse vrijmarkt organiseren en we hebben van 16 april tot en met 7 mei de
‘Bon in de Ton-actie’. Op alle uitgegeven kassabonnen van de winkeliers op het plein kunt u aan de achterzijde uw naam en telefoonnummer noteren en de bon in de tonnen gooien die staan bij NicOptiek
en Primera. Zodoende maakt u kans
op vele prijzen. Elke week wordt er
een hoofdprijs verloot en dat is één
minuut gratis winkelen bij Albert
Heijn. Wie wil dat nou niet? Daarnaast worden er in totaal nog eens
dertig trekkingen gedaan (tien per
week) waar mooie prijzen worden
verloot die ter beschikking worden
gesteld door alle winkeliers.” Blijf
van alle acties op de hoogte via de
actieve Facebookpagina van Winkelcentrum Nieuw-Oosteinde.
Door Miranda Gommans

Hoogst in Verenigd Koninkrijk

Export bloemen en planten
slaat om in kleine plus
Aalsmeer - Na de stroeve start in
januari heeft een betere februarimaand de exportwaarde van bloemen en planten naar een plusje van
1% getrokken naar 941 miljoen. Dit
maakt de VGB bekend op basis van
de exportstatistieken tot en met februari. Zowel bloemen als planten
staan op die kleine voorsprong, terwijl de verschillen per afzetgebied
fors blijven. Op totaalniveau ontwikkelt de markt voor bloemen en planten zich mede dankzij de anticiperende groot- en detailhandel positief. In de eerste maand van dit jaar
incasseerden de Nederlandse bloemen- en plantenexporteurs een terugval van 6%.
De exportomzet stokte daarmee
op 366 miljoen. Afgelopen februari werd de achterstand, dankzij
een stijging bij zowel snijbloemen
als potplanten van bijna 6%, omgezet in een toename van 1% tot 941
miljoen. De snijbloemenomzet staat
daarmee op 635 miljoen en die van
de pot- en tuinplanten op 306 miljoen. De VGB baseert dit op de door
Floridata verzamelde statistieken
bij aangesloten exporteurs. Hiervan
wordt de top-10 maandelijks gepubliceerd.
Eerst stroef
Met de krimp in januari was de start
dit jaar voor de exporterende bloemen- en plantenexporteurs aanvankelijk stroever dan vorig jaar. ”Na
februari vorig jaar was er nog een
daling van 3%, nu is er een snellere plus”, stelt de VGB vast. Directeur Louis Altena van Kurt Schrama schrijft dit mede toe aan een hogere inkoopwaarde van bloemen en
planten. ”Als dit doortrekt kunnen
teur van ’t Kloosterhof: “We gaan
ons meer richten naar onze wijk
en omgeving. Door de decentralisaties blijven mensen langer zelfstandig wonen. Maar ze willen elkaar wel ontmoeten en samen activiteiten binnen of buiten organiseren. Bijvoorbeeld samen een uitstapje maken met de eigen bus van
’t Kloosterhof naar de Keukenhof.
We zijn net begonnen met de uitrol
van de wijkservicepas, we hebben
80 vrijwilligers en 65 tot 80 inwoners uit de omgeving maken gebruik
van de themamaaltijden.” Wethouder Verburg: “Het is heel goed dat
de verpleegtehuizen in de gemeente
Aalsmeer zich openstellen voor de
omgeving. Zo ontstaan woonzorg-

we misschien wel uitkomen op een
totale stijging van 5% voor dit jaar”,
hoopt hij. De forse stijging van 6%
werd geboekt ondanks een tegenvallende Valentijnsdag die dit jaar
op zondag viel.
Grote verschillen
De stijging van de exportomzet in
de top-10 afzetbestemmingen is
met 11% tot 146 miljoen naar het
Verenigd Koninkrijk het hoogst. De
procentueel grootste daling komt
voor rekening van Rusland met een
min van 28% tot 36 miljoen. Tot en
met februari werd in zes van de top10 afzetbestemmingen door de Nederlandse bloemen- en plantenexporteurs een plus gerealiseerd. In
Frankrijk (-5%), Rusland (-28%) en
Oostenrijk (-15%) viel de omzetwaarde terug. Duitsland was vergelijkbaar met vorig jaar, maar nog
steeds daalt de plantenwaarde vanuit Nederland bij de Oosterburen
fors. ”En de vraag naar tulpen viel
tegen”, constateert directeur Bob
Pieksma van Hortiflower. ”In het
voorjaar is dat een hele belangrijke gangmaker voor de bloemenafzet en die tegenvaller merkten we
ook in Zwitserland.” Vorig jaar steeg
de omzet op Zwitserland, de zevende afzetbestemming in de rangorde
van de VGB, tot en met februari met
10%. Dat kwam toen mede doordat
de koers van de Zwitserse frank was
losgekoppeld van de euro en meer
waard werd.
De VGB is brancheorganisatie voor
de binnenlandse, exporterende en
importerende groothandel in bloemen en planten. Haar leden vertegenwoordigen 3,5 miljard van de
jaaromzet in die bedrijfstak.
zones. Inwoners blijven zelfstandig
wonen, maar kunnen wel gebruik
maken van service en zorg. Ook
kunnen ze, als ze dat willen, elkaar
op deze manier ontmoeten.”

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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kinder- en jeugdkrant

Kinderboerderij tweede Paasdag open

Kliederkerk Doopsgezinde
Gemeente was fantastisch
Aalsmeer - Op zaterdag 12 maart
wapperde de vlag in de tuin van de

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.
De zon scheen en de deur stond
open. De eerste Kliederkerk was
een feit. Kliederkerk is een nieuwe
manier van samen zijn voor jong en
oud. Het thema van de eerste Kliederkerk was ‘De nieuwe morgen’. De
lente werd gevierd en er werd uitgekeken naar Pasen. De deur stond
de hele middag open. Iedereen kon
binnenlopen, één of twee workshops volgen en daarna weer weggaan. De hele middag werden er
cupcakes versierd, geschilderd, glas
in gips gelegd, met kroontjespennen geschreven, verhaaltjes voorgelezen en muziek gemaakt. Jong en
oud hadden plezier. De eerste Kliederkerk was fantastisch en er wordt
al uitgekeken naar een tweede keer!
Kijk voor meer informatie op www.
dgaalsmeer.nl.

Jozefschool zaait en oogst
Aalsmeer - Ook dit jaar gaan de
groepen 8 van de Jozefschool weer
tuinieren in de Kas van Jonathan
Karpathios: Eerlijke Oogst genaamd!
Het wordt weer grond bewerken,
zaaien, oogsten en daarna het bereiden van deze biologisch geteelde
producten tot een lekkere snack of
maaltijd. Radijs en bietjes, maar ook
paksoi en spinazie! Voor de kinderen een hele belevenis om dat allemaal te zien groeien! Tuinkers heb-

ben de leerlingen al op een beschuitje gegeten! Van de basilicum
wordt aan het einde van het traject
een heerlijke pesto gemaakt! De
kinderen mogen zelf ook plantjes en
zaden meenemen! Er zijn zelfs al viooltjes gezien! Want, bloemen zijn
niet alleen mooi of decoratief, sommige kunnen ook gegeten worden.
Leerzame lessen voor jonge groene
vingers midden in de natuur van het
eigen Aalsmeer.

Eierbingo, ringgooien en
geitjes op Boerenvreugd

Wethouder Gertjan van der Hoeven bezorgt de traktatie bij directeur Marianne Beuman van OBS Samen Een.

Kind centraal tijdens congres

Leraren in zonnetje gezet
op Dag van de Leerplicht
Aalsmeer - Bij de nationale Dag
van de Leerplicht is het in Aalsmeer
traditie om de leerkrachten als dank
voor hun inzet te trakteren. In het
kader van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) kregen de leerkrachten ditmaal een gezonde traktatie. Nieuw dit jaar was de organisatie van een regionaal congres in
Hoofddorp met als thema thuiszitters. Behalve Leerplichtambtenaren,
het onderwijsveld, vertegenwoordigers van de zorg en bestuurders
uit de regio, waaronder wethouder
Gertjan van der Hoeven, was ook de
kinderombudsman Marc Dullaert
aanwezig.
Thuiszitters
Jongens en meiden die niet meer
naar school gaan, kinderombudsman Marc Dullaert onderstreepte
in de openingsspeech hoe belangrijk het is het kind centraal te stellen.
Dit werd bevestigd door de moeder
van thuiszitter Ruben. Zij gaf feilloos
aan in welke situatie je terecht komt
als je kind een thuiszitter is. Voor het
kind zelf, maar ook voor z’n omgeving. Alle aanwezigen namen vervolgens deel aan een tiental workshops. De aanwezige bestuurders
gaven aan graag mee te werken aan
onorthodoxe methodes als dat een

kind helpt. Alles voor het kind. Met
een oproep elkaar te blijven zoeken
en samen te werken werd de druk
bezochte bijeenkomst afgesloten.
Met een groot applaus voor de aanwezige leerplichtprofessionals!
JOGG traktatie
De gemeente heeft 17 maart bakjes
fruit op alle scholen laten bezorgen
om haar waardering te laten blijken
voor de inzet van directies en leerkrachten voor het Aalsmeerse onderwijs. Het gezamenlijk doel is dat
elk kind in Aalsmeer goed en passend onderwijs krijgt. Belangrijk
voor het behalen van dit doel is dat
kinderen en jongeren zo min mogelijk verzuimen. Samen met kinderen,
ouders, leerkrachten, leerplichtambtenaren en indien nodig andere
hulpverleners wordt geprobeerd dit
zo goed mogelijk te realiseren. Ditmaal een gezonde traktatie voor de
leerkrachten, omdat de gemeente
van de preventie van overgewicht bij
jongeren een speerpunt heeft gemaakt. Als JOGG gemeente draagt
Aalsmeer onder kinderen en jongeren uit dat gezond eten en bewegen
leuk en lekker is. Als dit beleid onder kinderen en jongeren wordt uitgedragen dan natuurlijk ook onder
volwassenen.

Atletiek AV Aalsmeer

Schoolatletiekdag 9 april
Aalsmeer - Zaterdag 9 april vindt
de jaarlijkse schoolatletiekdag weer
plaats. De inschrijving is geopend
en ook dit jaar hoopt de organisatie
weer op veel deelnemers! Het programma zal zoals gebruikelijk weer
bestaan uit de bekende onderdelen,
te weten 60 meter sprint, verspringen, een werponderdeel en een 600
meter hardlopen. Bij ieder onderdeel in elke categorie zijn er medailles te verdienen en ook zal iedere
deelnemer weer een mooie prestatiekaart ontvangen. Tevens is er ook
dit jaar weer een mooie beker voor

de meest succesvolle school!
Vind u het leuk om eens te komen
kijken naar ‘de moeder aller sporten’? Twijfel dan niet en kom zaterdag 9 april naar de atletiekbaan
aan de Sportlaan. Er kan zeker genoten worden van de sportiviteit,
het enthousiasme en talent van de
Aalsmeerse jeugd. Het programma
begint ’s morgens om tien uur met
de drie oudste groepen van de basisschool. ’s Middags om 13.00 uur
start dan het programma voor de
groepen drie, vier en vijf van de basisschool.

Komend weekend in de Bloemhof

Top (jeugd)handbal: Jac.
Stammes toernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 26 en zondag 27 maart wordt in het paasweekend alweer voor de zeventiende (!) keer door FIQAS Aalsmeer
het jaarlijkse jeugdhandbaltoernooi
om de Jac. Stammes Cup georganiseerd. Het deelnemersveld zou je
het ‘neusje van de zalm uit handballand’ kunnen noemen: zeer sterk,
want nagenoeg de gehele, landelijke jeugdtop is aanwezig aangevuld
met een aantal handbalscholen uit
Brabant, Rijnmond en Twente. Het
totale deelnemersveld bestaat dit
jaar uit maar liefst 72 teams (een record) die als volgt over de 7 jeugdcategorieën zijn verdeeld: 8 teams
jongens A-jeugd, 8 teams jongens
B-jeugd, 8 teams jongens C-jeugd,
8 teams meisjes A-jeugd, 12 teams,
meisjes B-jeugd, 16 teams meisjes
C-jeugd en ook nog 12 gemengde D-jeugd teams. De deelnemende verenigingen zijn, behalve teams
van FIQAS Aalsmeer in elke categorie: Hellas, E&O, Oliveo, V&L, Quintus, Hercules, Olympia ’89, Sittardia, DWS, DSVD, VENECO Velo,
Klink Nijland/Kwiek, PSV, Maedilon/VZV, Zeeburg, Gemini, Houten,
BFC, Dongen, ZAP, Kras/Volendam,

Westfriesland/SEW, DSS en Achilles. Het toernooi begint op de zaterdag om 9.00 uur met de poulewedstrijden waarbij de poule-grootte en het wedstrijdschema bepalend
is voor de plaatsing in de poules op
de zondag. De zondag staat in het
teken van de winnaarspoules, middenpoules, verliezerspoules en natuurlijk de altijd spectaculaire finalewedstrijden. Die finales vinden op
zondag vanaf 18.00 uur plaats in de
Bloemhof en worden afgesloten met
de finale jongens A-jeugd om 21.30
uur. Aansluitend vindt de feestelijke
prijsuitreiking plaats onder leiding
van locoburgemeester Ad Verburg.
Het toernooi wordt gespeeld op
vier locaties: in de Bloemhof (jongens A- en B-jeugd en meisjes Ajeugd van 9-18 uur), in de Proosdijhal in Kudelstaart (meisjes B-jeugd
van 9-18), in de Nieuwe Bankrashal
in Amstelveen (gemengde D-jeugd
van 9-18 uur) en in de Emergohal in
Amstelveen (jongens C- en D-jeugd
van 9- 18 uur). De organisatie hoopt
wederom op een zinderend en sportief toernooi om de Jac. Stammes
Cup en wil op voorhand alle betrokken vrijwilligers bedanken!

Leerlingen van Graankorrel
ontdekken muzikaal talent
Kudelstaart - Onder grote belangstelling van (groot-)ouders en medeleerlingen hebben de leerlingen
van groep 5 van basisschool De
Graankorrel in Kudelstaart op vrijdag 18 maart hun vorderingen gepresenteerd op een aantal blaasinstrumenten. Gedurende 6 weken
zijn de leerlingen op ontdekkingstocht geweest naar hun muzikaal
talent op een blaasinstrument. Bij
dit project, georganiseerd door Cultuurpunt Aalsmeer, kregen de leerlingen de kans om te ervaren hoe is
het is om zelf een instrument te bespelen. Ze konden kiezen voor de
(dwars)fluit, saxonette, een ‘blokfluit’ met een saxofoonmondstuk, en

de trompet. Instrumenten die ook in
gebruik zijn bij de vele blaasorkesten van Aalsmeer en Kudelstaart.
De lessen werden met veel enthousiasme en geduld gegeven door
fluitdocente Judith Glasbeek, geassisteerd door Els Visser en Kees van
Oudenallen, muzikanten van muziekvereniging Sursum Corda. Ook
kregen kinderen informatie over
de mogelijkheden om hun muzikale carrière te vervolgen bij docenten
en muziekverenigingen in de buurt.
Scholen die geïnteresseerd zijn in
dit project kunnen contact opnemen met Lennard Gols, combinatiefunctionaris Cultuur, via lgols@cultuurpuntaalsmeer.nl.

Jeugdcompetitie schaken

Luuk neemt afstand bij AAS
Aalsmeer - Koploper Luuk Valkering deed afgelopen vrijdag 18
maart goede zaken door vriend Jas-

per Springintveld te verslaan. Beide Azen zitten op de zelfde school,
spelen in het zelfde schoolteam en

Aalsmeer - Op tweede Paasdag,
maandag 28 maart, staat het evenement Lucht op het programma
bij kinderboerderij Boerenvreugd.
Dit jaar heeft de activiteitencommissie van Stichting Kinderboerderij
Aalsmeer de vier natuurelementen
als thema gekozen voor haar evenementen. Aanstaande maandag zijn
er tussen 10.00 en 13.00 uur gezellige activiteiten te beleven op het terrein, in de stolp en in de verwarmde tent. De eierbingo zal weer in de
lucht wapperen, een spel waar veel
bezoekers elke keer weer enthousiast over zijn. Voor de allerkleinsten
is er speciaal een bingospel met
plaatjes. Kinderen van alle leeftijden
kunnen daardoor meedoen met de
bingo. Dankzij één van de sponsors
is er voor elke deelnemer met een
volle bingokaart een lekkere verrassing als beloning.
In de infohoek komen bezoekers alles te weten over het weer; neer-

slag, zonneschijn en regenbogen. Er
is een leuk nieuw spel is ‘Daar zit
een luchtje aan’, over poep en het
ontdekken van verschillende luchtjes. Kinderen kunnen ringgooien om
de paashazen en de bezoekers die
vaker komen weten dat er altijd iets
te knutselen is. De paashaas huppelt ook rond op het boerderijterrein. Een bezoekje bij de verkoopkraam met handgemaakte artikelen is zeker de moeite waard, net als
een kijkje bij de lammetjes. Er zijn
ook al aardig wat jonge geitjes te
bewonderen en te aaien, het Paasweekend is daarvoor de uitgelezen
mogelijkheid. Deelname aan de activiteiten is gratis. De organisatie
hoopt natuurlijk op een strakblauwe
lucht met een zonnetje, maar ook bij
regenwolken gaat de activiteit gewoon door. Op Eerste Paasdag is de
kinderboerderij gesloten. Voor overige informatie zie www.boerenvreugd.nl of Facebook.

Nationale boomfeestdag

Wethouder Verburg plant
bomen met leerlingen
Kudelstaart - Op woensdag 16
maart heeft wethouder Ad Verburg
met een aantal leerlingen van groep
5 van de Graankorrel tien bomen
geplant in het kader van de Boomplantdag. In heel Nederland vierden ruim 115.000 kinderen in meer
dan 80% van de steden en dorpen
in Nederland de Boomfeestdag.
Zij planten ruim 200.000 bomen. In
de laatste 59 jaar zijn er meer dan
tien miljoen bomen op de Nationale Boomfeestdag geplant. Gemeente Aalsmeer vindt het ook belangrijk
om hier aan mee doen.
Investeren in het groen
Gemeente Aalsmeer is een groene en boomrijke gemeente. In de
loop van de jaren zijn ook wel bomen weggehaald, vaak in verband
met de veiligheid. Op verschillende plekken zijn ook bomen aangeplant, zoals bij de Mijnsherenweg
en de Schweitzerstraat. Ook in de
toekomst wil de gemeente investeren in het groen.
Het komende jaar wordt hiervoor
een bomenplan ontwikkeld. Dit plan
omvat maatregelen voor vervanging van een deel van het bomenbestand, zodat een vitale groenstructuur ontstaat. In de gemeente
zijn diverse projecten, zoals de aangelegde vaste plantenborders op de
Mijnsherenweg en de vernieuwing
van het Seringenpark. In de hele gemeente worden kleine renovaties in
het groen uitgevoerd, zieke bomen
worden vervangen en plantsoenen opgeknapt. Ook in het park aan

zijn grote vrienden, maar op het
bord kan er maar één winnen en dat
was Luuk, die goed op zijn handen
bleef zitten. Als je op je handen zit
kan je niet snel en dus meestal fout
zetten! Simon Hagenberg was kennelijk nog aangeslagen door de vorige ronde, want in gewonnen stelling zette hij Gijs Wentzel pat, remise dus en daardoor liep Luuk een
half punt uit op Simon. Christiaan

de Schweitzerstraat worden rondom vijver meerdere bomen geplant,
waaronder de tien bomen die op de
boomfeestdag zijn geplant. De bomenplant bij de Schweitzerstraat
voor de Boomfeestdag is een herplant na de zomerstorm van afgelopen jaar. Er is voor gekozen om niet
alle bomen één op één te vervangen, dus niet alleen maar treurwilgen en gewone wilgen. Naast een
treurwilg komen hier ook zes zuilvormige populieren en drie sierkersen met de roze bloesem en sierlijke vormen. In het park aan de
Schweitzerstraat worden rondom
de vijver, naast de tien bomen van
de boomfeestdag, meerdere bomen
geplant. Zo komen er nog een rode
beuk, tien sierkersen, vijf Hollandse
iepen en twee watercipressen.
Gezonde school
De leerlingen hadden ter voorbereiding hun eigen bomenverhalen geschreven en een paar hebben deze prachtige verhalen aan de wethouder voorgelezen. Daarnaast hebben ze ook een quiz gespeeld over
het thema bomen. Het planten van
de bomen was een groot succes en
het resultaat is erg mooi geworden.
Na het planten kregen de leerlingen
van De Graankorrel van wethouder
Verburg een kruidentuintje om ze te
bedanken voor hun inzet. De school
heeft vorig jaar een moestuin aangelegd achter de school en dit presentje sluit hierbij mooi aan. De doelstelling van de school is om het certificaat gezonde school te behalen.

Baraya kreeg aansluiting met Gijs
door van Sam Lakerveld te winnen.
Ook Willem Hagenberg heeft hoop
op een goede plaats Hij won van
Tim Wisse. Merlijn Kolk herstelde
zich goed van het verlies tegen Flora Hagenberg en won nu van Kevin
van den Berg. Rune Kaslander was
uitgeloot en Stijn de Haan en Flora
waren afwezig deze ronde.
Door Ben de Leur

De Tuinen van Aalsmeer:

Tuinplannen?

Bouwcenter Blauwhoff
weet hoe ‘t werkt!

D

e geur van het voorjaar,
zinderende zon in de
zomer of de laatste
mooie dagen van het jaar. Wat
is er heerlijker dan genieten van
de buitenlucht. In het bos, bij zee
en natuurlijk in jouw eigen tuin.
Bouwcenter Blauwhoff helpt
je bij het realiseren van jouw
eigen paradijsje. Bij Bouwcenter
Blauwhoff kun je inspiratie
opdoen in de aangelegde
showtuin voor tuininrichting
en krijg je handige tips over
tuinonderhoud. Je kan kiezen
uit de nieuwste trends in bestrating en hout. Bouwcenter
Blauwhoff is leverancier van
‘MBI De Steenmeesters’ de
uitvinder van betonstenen met
een hoogwaardige toplaag, die
uit kleurechte, natuurlijke materialen bestaat. Ook is Bouwcenter
Blauwhoff dealer van ‘Gardenlux’,

een toonaangevende leverancier
van sierbestrating, natuursteenproducten en decoratieve
tuinelementen. Op de site van
Gardenlux vind je tips van Rob
Verlinden om tot jouw juiste
bestratingskeuze te komen. In
de Bouwcenter Profshop vind
je een groot assortiment aan
handige gereedschappen om het
werk in de tuin licht te maken.
Op werkdagen van 7.00 uur tot
17.00 uur en op zaterdag van
7.30 uur tot 12.30 uur geven de
tuinspecialisten van Bouwcenter
Blauwhoff jou graag advies. De
tuinshowroom is op zaterdag
wel van 12.30 uur open tot
16.00 uur voor oriëntatie en
inspiratie, maar er zijn dan geen
tuinspecialisten aanwezig. Voor
meer informatie kijk dan op
www.tuincenterblauwhoff.nl of
op www.bouwcenterblauwhoff.nl.

P. Hoekwater B.V. is
Noodverlichtingspecialist

P

Hoekwater B.V., de
elektrotechnisch installateur
in Aalsmeer gaat zich nog
meer profileren als specialist op het
gebied van noodverlichting. Het bedrijf heeft zich aangesloten bij De
Noodverlichtingspecialist. Dit is een
landelijk samenwerkingsverband
van elektrotechnisch installateurs
die naast het traditionele installatiewerk gespecialiseerd zijn in
veilig en eerlijk onderhoud van
noodverlichting. Noodverlichting
zorgt ervoor dat medewerkers en
bezoekers van bedrijven in geval
van calamiteiten veilig en snel het
pand kunnen verlaten. Eigenaren
van gebouwen en werkgevers
zijn ervoor verantwoordelijk dat
de noodverlichtingsinstallatie
betrouwbaar is. Jaarlijks moet
deze worden gecontroleerd. “Wij
kunnen vakkundige ondersteuning
bieden bij die verplichting”, vertelt
directeur Frans Sparnaaij van P.
Hoekwater B.V. “We maken een
noodverlichtingsplan, zorgen voor
aanleg of aanpassing van de installatie en controleren deze jaarlijks
volgens de ISO 79-norm. Kortom:
we nemen de zorgen geheel
uit handen. Onze monteurs zijn
daarvoor speciaal opgeleid.”
Levens redden
Aandacht voor noodverlichting is

geen overbodige luxe, vindt Frans
Sparnaaij. “Veel ondernemers zien
het als een last. Maar wanneer ze
niet aan de verplichtingen voldoen,
kunnen ze een boete krijgen.
Bovendien kunnen ze problemen
krijgen met hun verzekeraar
wanneer na een calamiteit blijkt dat
ze niet aan hun zorgplicht hebben
voldaan. En bovenal: noodverlichting kan levens redden. Wij helpen
om de installatie in uitstekende
conditie te houden.”
Over P. Hoekwater B.V.
P. Hoekwater B.V. is actief in
nieuwbouw- en renovatieprojecten,
variërend van gebouwen in de
utiliteit, woningbouw tot industrie.
Opdrachtgevers kunnen het
bedrijf inschakelen voor diverse
elektrotechnische installaties,
brandbeveiligingsinstallaties,
inbraakbeveiligingsinstallaties,
domotica installaties en service
& onderhoud. De dienstverlening
omvat het gehele traject: van
advies en ontwerp tot realisatie en
onderhoud.
U vindt P. Hoekwater B.V., Meer
dan Licht Alleen, aan de
F.A. Wentstraat 2a te Aalsmeer,
0297-324260/06-54278230,
www.hoekwater.nl,
verkoop@hoekwater.nl

Laatste unieke kans op
wonen aan de Spoorlaan

V

an de 22 woningen in de
deelprojecten Korianderhof
en Venkelhof is nog slechts
één woning beschikbaar. De
Spoorlaan is omgeven door groen,
aan het water gelegen en op
loop- en fiestafstand van het oude
dorp van Aalsmeer. De Spoorlaan
ligt in de buurt van de winkels aan
de Ophelialaan, achter de Wilgen
en de Burgemeester Kasteleinweg,
die weer een weg wordt voor
lokaal verkeer en met bomen
omzoomd. De woningen passen
binnen de bestaande woonomge-

Sanidump: alle A-merken
tegen bodemprijzen

O

p zoek naar goedkoop
sanitair, een hele luxe
badkamer, designsanitair of alleen een badmeubel,
vrijstaand bad, whirlpool,
kranen, douchewand of tegels?
Bij de 28 filialen van Sanidump
vindt u alle A-merken altijd
tegen absolute bodemprijzen. En
dat al 20 jaar. Filiaal Aalsmeer
aan de Lakenblekerstraat 21 te
Aalsmeer is dé speciaalzaak
in sanitair en tegels bovendien
altijd bij jou in de buurt te
vinden.
Grote keuze, scherpe prijzen en
twee decennia ervaring op het
gebied van sanitair en tegels;
het zijn de belangrijkste redenen
waarom klanten Sanidump zo
goed weten te vinden. “Onze
showroom is met zo’n 1000
vierkante meter”. “Daarmee
kunnen we bijvoorbeeld met
gemak vijftig badmeubelen kwijt
en heb je als klant ook écht wat
te kiezen.”
Wat Sanidump daarnaast uniek
maakt, is dat zij als een van de
weinige spelers in deze branche
alleen A-merken verkopen.
“Juist omdát we groot inkopen
kunnen we de prijzen zo laag
houden. Daarmee maken we
de A-merken voor een breder
publiek bereikbaar. Betaalbare
luxe, zoals we zelf zeggen. Want
we merken dat klanten toch
vaak de voorkeur geven aan een
degelijk product waarmee je
weer jarenlang vooruit kan. En
daarbij bieden al deze merken
een uitstekende garantie, mócht
bijvoorbeeld een kraan in de
loop van de tijd onverhoopt
kapot gaan. Met A-merken kan
je ook op dat vlak zeker het verschil maken. Het serviceplaatje
is dus altijd compleet.”
Alle A-merken
Onder het grote aantal
A-merken bij Sanidump kom
je - uiteraard - ook uitgebreide
collecties van Sphinx, Grohe, Villeroy & Boch tegen. “Een merk
als Duravit bevindt zich dan
weer meer in het exclusievere
segment. Sterk in opkomst is
Bruynzeel, alom bekend van hun
oerdegelijke keukens en schuifkasten, maar sinds een jaar of

Verlichting in de vorm van ballonnen

Iedere dag een feestje in huis

H

oe origineel wil je het hebben
in huis. Verlichting in de vorm
van sfeervolle ballonnen
die tegen het plafond geplakt
zitten. Het is een van de bijzondere
nieuwkomers in woonland. Met
de nieuwste woontrends is het
iedere dag een feestje in huis. Dat
vrolijke thema, dat past bij het
voorjaar, heeft diverse designers,
zoals Boris Klimek, geïnspireerd tot
volledig nieuwe ontwerpen. Omdat
ballonnen bij een feestje horen, heeft
Klimek ze vertaald in handgeblazen
plafondlampen van glas, waarmee

je een echt statement maakt in huis.
Iedereen zal zich verbazen wanneer
je aan het koordje van de ballon
trekt en deze in een lamp verandert.
Het aardige is dat je verschillende
formaten en kleuren met elkaar kunt
combineren om zo een geheel eigen
ontwerp te maken en zo je eigen vrolijkheid in huis te creëren. Hier word
je echt blij van, toch? Overigens is de
lampballon niet de enige noviteit die
we voorbij zien komen. We hebben
ook al een vaas in de vorm van een
tas of hoed gezien en behoorlijk
eigenzinnige banken. Genieten!

ving en sluiten door de stijlvolle
architectuur naadloos op elkaar
aan. De laatste halfvrijstaande
woning heeft een woonoppervlakte
vanaf circa 190 m² en een kaveloppervlakte van 360 m². De woning
is geheel naar eigen wens in te
richten, beschikt over een garage
en biedt de ruimte om twee auto’s
op eigen terrein te parkeren.
De halfvrijstaande woning is
beschikbaar voor 474.000,- euro
vrij op naam. Laat u verassen door
de ruimte en het karakter van deze
woningen!

Fonq

vijf een nieuwe speler in sanitair.
Met hen zijn we een goede
samenwerking aangegaan.”
Zonnen in de douche
Sanidump volgt de nieuwe
ontwikkelingen en trends
rondom sanitair op de voet.
Een nieuw product dat sterk
aan populariteit wint, is de
sunshower, te verkrijgen in
een UV-, infrarood- of combiuitvoering. “Het is een noviteit
voor de badkamer, overgewaaid
uit de medische wereld. Met
een juiste, lage dosis UV-licht
wordt het lichaam tijdens het
douchen gestimuleerd om de
zo belangrijke vitamine D aan
te maken. Met een energieker
gevoel en een gezonde kleur
als resultaat.” Het warme infraroodlicht ontspant, stimuleert
de bloedsomloop en verlicht
pijn. “Dat kan bijvoorbeeld ook
helpen tegen jicht of reuma.”
Goed advies
Een andere verandering is de
‘comeback’ van de douchecabine. “Inloopdouches waren de
laatste jaren niet aan te slepen,
maar nu zien mensen ook dat
er soms echt voordelen aan
douchecabines zitten. Bijvoorbeeld dat deze de warmte beter
vasthouden, vaak comfortabeler
staan en de badkamer minder
vochtig maken. In sommige
gevallen kan een inloopdouche
zeker de beste keuze blijven.
En dat is ook wat wij willen: laat
je goed adviseren. Wat zijn de
opties, waar moet ik rekening
mee houden en wat is de beste
prijs?”
Sanidump kan ook daarin het
verschil maken, tot tevredenheid
van het personeel en uiteraard
de klant. Ze zijn in staat een
mooi plan te maken en oplossingen aan te dragen, waar je
zelf misschien nog nooit aan
had gedacht. Ons streven is om
iedere klant naar buiten te laten
gaan met de gedachte: fijn dat
ik hier ben geweest!”
Sanidump Aalsmeer
Lakenblekerstraat 21, Aalsmeer
Tel. 0297-500400
hornmeer@sanidump.nl

Sienergie:

Energie besparen loont

E

nergie is elke maand
weer een behoorlijke
kostenpost voor de meeste
huishoudens. Stroom en gas
zijn nodig, daar kunnen we niet
omheen. Maar er is wel degelijk
iets te doen aan de kosten. Opvallend is dat veel woonconsumenten vaak nog nooit hebben
nagedacht over het nemen van
energiebesparende maatregelen. Ze zijn compleet onbekend
met de mogelijkheden. Ook
kost het ze teveel moeite, tijd en
energie om dit allemaal uit te
zoeken. Consumenten hebben
er dan al snel geen zin meer in.
Inwoners van Aalsmeer treffen
het: zij kunnen te rade bij het
Energieloket van Sienergie. Door
de samenwerking van Sienergie
met de Gemeente Aalsmeer is
deze service gratis en vooral
onafhankelijk.

In de afgelopen drie jaar heeft
menigeen hier dankbaar gebruik
van gemaakt. Waarom zou je
eigenlijk energie besparen?
Een veel gehoorde vraag.
Minder gas en stroom van
fossiele oorsprong verbruiken
is natuurlijk heel goed voor het
milieu. Meer wooncomfort zou
een meer persoonlijke drijfveer
kunnen zijn. Maar, zo is de ervaring van Sienergie, de sterkste
prikkel is geld besparen. Een
gemiddeld Nederlands huishouden is per jaar zo’n 1.900 euro
kwijt aan het energiebedrijf. Als
dat bedrag dus naar beneden
kan dan houdt u aardig wat geld
in de knip. En dan hebben we
het nog niet eens over het effect
op de verkoopbaarheid van uw
huis. Een energiezuinig huis zal
steeds meer de voorkeur genieten boven een energieslurper.

De Maricken wordt
werkelijkheid

D

e kersverse nieuwbouwwijk
Maricken in Wilnis gaat bestaan uit een variëteit aan
woningtypen. Zo zijn nu de eerste
eengezinswoningen in aanbouw en
luxe tweekappers ontworpen door
Jan des Bouvrie zijn in verkoop.
Bouwmaatschappij Verwelius
ontwerpt momenteel verschillende
typen woningen voor het overige
deel van de wijk. Op het gedeelte
wat de gemeente nu nog aan het
voorbelasten is met zand worden
de komende jaren -afhankelijk
van de marktvraag- geschakelde
woningen en tweekappers gerealiseerd. De eerste woningen worden
naar verwachting in de tweede
helft van 2016 opgeleverd. Stedenbouwkundig is de wijk zo opgezet
dat de meeste woningen een
noord-zuidligging hebben. Hierdoor
kunnen nagenoeg alle woningen
worden voorzien van zonnepanelen.
Ze zijn daarmee klimaatvriendelijk
en buitengewoon prettig voor uw
portemonnee. Door de variëteit
aan ontwerpen van verschillende
architecten in de wijk krijgt ieder
deel zijn eigen stijl en uitstraling.
De hoofdontsluiting van de wijk,
de Marickenlaan, heeft een brede
laanstructuur welke u welkom

heet. De woonstraten krijgen met
hun rode bestrating en bomenrijen
een sfeervolle uitstraling. In de
wijk is ook de realisatie van een
park met waterpartij opgenomen.
Daarnaast komt aan de overzijde
van de Mijdrechtse Dwarsweg
ten noorden van de wijk het
natuurgebied Marickenland waar
deze wijk straks direct op aansluit.
Een recreatiegebied om lekker te
genieten van de buitenlucht. Het
wordt dus een wijk waar je met
plezier gaat wonen, een wijk waar
je energie van krijgt. Dat is pas fijn
thuiskomen! Wonen in De Maricken kan al vanaf € 210.600,- v.o.n.
Nieuw in verkoop is het volgende
blok met 8 Zonnige rijwoningen.
Met deze woningen wordt ook al
direct gestart met bouwen. U bent
dus verzekerd van de bouw van uw
nieuwbouwwoning in dit project.
Wilt u ook wonen in de Maricken,
neem dan contact op met
Brockhoff Makelaars op 020 543 73
75. Kijk op www.demaricken.nl voor
de beschikbare woningen. Of kom
langs in ons verkoopkantoor op de
bouwlocatie aan de Mijdrechtse
Dwarsweg op woensdag en vrijdag
geopend van 15:00 uur tot 17:00
uur.

Zaterdag 2 april:

Nieuwe, spectaculaire tuinroos: Rosa ‘Babylon Eyes’

Blikvanger voor tuin of
terras

Kom naar het Hypotheek
Inloopspreekuur

B

en je op zoek naar een nieuw
huis? Dan kan het binnenkort
ineens zo zijn dat je je
droomhuis hebt gevonden! Kom dan
meteen even langs op het Hypotheek Inloopspreekuur, want daar
kun je terecht met al je woonvragen.
Het hypotheek Inloopspreekuur
wordt op 2 april gehouden. De
Rabobank aan de Stationsweg 8 in
Aalsmeer en aan de Polarisavenue
150 in Hoofddorp zijn geopend tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Iedereen
is welkom op het Hypotheek Inloop-

spreekuur. De Rabobank adviseurs
staan klaar om geheel vrijblijvend je
meest uiteenlopende woonvragen
te beantwoorden. Bijvoorbeeld of
je je droomhuis kunt betalen en
wat je maandlasten dan zijn. Maar
we kijken ook mee als je twijfelt
tussen verbouwen of verhuizen. En
ondernemers laten we zien hoe je
al snel voor een hypotheek in aanmerking kunt komen. Loop dus op 2
april even binnen op het Hypotheek
Inloopspreekuur. Met je droomhuis
in gedachten.

E
Viega

Heerlijke temperatuur uit de muur

Onzichtbare verwarming

O
Ermo Sun
Sinds 2013 verkopen wij ook
veranda’s * tuinkamers *
schuttingen en carports van het
merk Verasol en zijn daar ook
selected dealer van.
Ook zijn dit jaar de nieuwe
glasschuifwanden(10mm

veiligheidsglas) leverbaar in
verschillende kleuren met
onder een glij-profiel van maar
7mm. Bezoek onze website om
foto,s te bekijken van ons reeds
geleverde werk en andere
artikelen die wij leveren.

Dick Vollmuller

Voorzitter VVE aan het
woord over Molenstaete

W

onen in het oude
dorp van Aalsmeer
in een stijlvol appartementencomplex met een prachtige naam
“Molenstaete”. Elke dag zijn wij
blij dat we de keuze gemaakt
hebben om hier te gaan wonen. Een heerlijk en comfortabel appartementen Complex met
een aaneenschakeling van verschillende appartementen. Er is
er niet één het zelfde, het blijft
uniek. Een geweldige mix van
oude details en traditionele elementen, die we tegenwoordig
zeer zelden om ons heen zien !
Het overgrote deel van de appartementen is verkocht en de
bewoners zijn allen erg blij met
de nieuwe woonomgeving. Dat
maakt het wonen tot een plezierige aangelegenheid. Samen
met een aantal andere bewoners
vormen wij een enthousiaste
vereniging van eigenaren die de
belangen behartigt van elke bewoner. We zeggen wel eens, “in
het heden ligt het verleden...” het
is dus echt een historische plek
van het oude Dorp in Aalsmeer.
Zeker in afgelopen decennia is
hier veel veranderd in de omgeving; denk maar aan de beeldveranderingen om dit plekje
heen:
- De Kanaalstraat
- De Zijdstraat
- De Dorpsstraat
- De renovatie van de molen
- Van Rustoord naar Zorgcentrum Aelsmeer

- De Brandewijn sloot
Het zijn allemaal herinneringen
die we koesteren met ere.
U krijgt de mogelijk
om het te ervaren!
Op zaterdag 2 april is er OPEN
HUIS vanaf 10:00 uur ‘s morgens. Kom geheel vrijblijvend
eens een kijkje nemen en laat
u rondleiden door de bewoners zelf of door de professionals van Van Berkel of de makelaar. Er zijn nog diverse mogelijkheden tot aanpassing van
de appartementen, een deskundig advies is altijd te geven. Juist
ook met het oog op “het ouder
worden” en juist ook in het kader van de veranderende zorg is
het mogelijk om als dat noodzakelijk is of gaat worden zorg “op
maat” te krijgen vanuit het Zorgcentrum Aelsmeer. En wat is het
heerlijk om even naar beneden
te lopen en direct in de winkel
te staan! Een absolute luxe situatie! Ook het wonen op een veilige plek waar de bewoners elkaar kennen en er ook voor elkaar willen zijn, is bijzonder te
noemen in een wereld die alleen
maar haastiger aan het worden
is. Kortom, zaterdag 2 april is er
een bijzondere en feestelijk dag.
Wees welkom in Molenstaete
en het oude Dorp van Aalsmeer
en laat u verrassen door de nog
aanwezige mogelijkheden!
Wij heten u graag van
harte welkom, tot dan.
Dhr. Dick Vollmuller

nvoldoende oppervlakte
voor vloerverwarming?
Zelfs dan is het
niet nodig om radiatoren te
plaatsen. De combinatie met
wandverwarming zorgt voor een
energiezuinige warmteafgifte en
koeling.
De Romeinen wisten het al:
vloer- en wandverwarming
combineren prima. De
onzichtbare verwarming
of koeling in de wand is
plaatsbesparend en vriendelijk
voor het milieu vanwege de lage
aanvoertemperaturen. Het grote
voordeel is dat wandverwarming
zowel in grote als kleine ruimtes
prima functioneert. De leidingen
laten zich in de praktijk zeer
flexibel plaatsen rond ramen of
onder een hellend dak, waar de
plaatsbesparing een extra grote
troef is. Het systeem in de wand

heeft opvallend weinig plaats
nodig. Wandverwarming kan
tijdens nieuwbouw en verbouw
worden toegepast. Voor renovatie ontwikkelde bijvoorbeeld
producent Viega een systeem
van gipsvezelplaten met
geïntegreerde verwarmingselementen, die rechtstreeks op
de onderconstructie worden
gemonteerd. De isolatie tussen
de spanten blijft daarbij perfect
behouden. Voor een optimaal
gebruik van de oppervlakte zijn
er elementen in verschillende
groottes en uitvoeringen verkrijgbaar. De elementen bieden
bovendien koelcapaciteit. In
combinatie met bijvoorbeeld
een warmtepomp, kan de
kamertemperatuur hierdoor met
wel vier graden naar beneden
worden gehaald. Heel prettig
voor slaapkamers onder dak.

r is een nieuwe, spectaculaire
tuinroos: Rosa ‘Babylon Eyes’.
Deze compacte, enkelbloemige struikroos kenmerkt zich door
een rijke bloei en een opvallend
‘oog’ in een contrasterende kleur.
De bloem kijkt je als het ware aan.
De nieuwe roos is verkrijgbaar met
rode, lichtroze, donkerroze of oranje
bloemen en geschikt voor zowel
tuin als balkon en terras in pot of
bak. Door zijn compacte vorm past
Babylon Eyes ook prima in hanging
baskets. De sterke Babylon Eyes
struikroos is zelfschonend. Dat
betekent dat je geen uitgebloeide
bloemen meer hoeft te plukken
om de bloei te verlengen. Op eigen
kracht verschijnen er tot ver in het
najaar continue nieuwe bloemen.
Babylon Eyes is ook aantrekkelijk
voor vlinders en bijen. Doordat de
bloem wijd open staat, kunnen ze
eenvoudig nectar opzuigen. De
nieuwe tuinroos kan ongeveer
veertig centimeter hoog worden
en houdt van een plekje in de zon.
Babylon Eyes is zeer geschikt voor
het wisselvallige Nederlandse kli-

Nieuwe keuken vol
contrasten

H

et levendige, onverwachte
en inspirerende leven in de
stad vormt de inspiratie voor
de nieuwe keuken vol contrasten.
Waarbij je losse elementen op maat
combineert tot een karaktervol
geheel.
Spannend maar ook rustig, gedurfd
en bescheiden. Een keuken die
past in een loft, maar zeker ook in
een gerenoveerd appartement of
charmant rijtjeshuis. De nieuwe
keuken nodigt uit om samen met
familie en vrienden te koken en
genieten. In de open ‘regalen’
aan de voor- en achterkant van
het eiland vertel je jouw verhaal
met eigen accessores. Daar geef
je jouw keuken een persoonlijke
touch met een leuk reissouvenir,
sfeervolle foto’s of unieke decoratie.
Van rommelmarktvondst tot desig-

nklassieker, al je ervaringen kun
je hier kwijt. Leuk en trendy. Ook
wat materialen betreft, zoekt de
nieuwe keuken de natuur op: van
een robuust werkblad uit graniet,
tot regalen van donkerzwart
eiken. Je kiest bijvoorbeeld voor
‘toon op toon’-combinaties en
gaat daarnaast contrasten niet
uit de weg: lades in een lichte
kleur versus een donker corpus of
omgekeerd. Op die manier geef je
jouw keuken dynamiek en knipoog
je met een zachte gloed van
gepolijst roestvrij staal, tegelijk naar
de typische levendigheid in de stad.
Meer dan ooit vormen losstaande
elementen een flexibel geheel en
mag je spelen met onconventionele
combinaties. Het resultaat is een
keuken die je nergens anders terug
zult vinden.

Auping

Design en kwaliteit ontmoeten elkaar
in de slaapkamer

Modern bed met karakter

E

en bed moet natuurlijk
vooral goed slapen. Daar
draait alles in eerste instantie om. Maar je wilt natuurlijk
ook dat jouw slaapkamer er
stijlvol uitziet. Dat deze lekker
smoelt. Dat kan met de nieuwe
collecties bedden, die soms niet
eens zozeer op een bed lijken,
maar niet zouden misstaan
in een woonkamerinterieur.
Met een lounge-uitstraling
bestemd voor een jonge stijlvolle
doelgroep, die gaat voor design
en kwaliteit. Zoals de duurzame
Auping Essential, vervaardigd van
gerecyclede materialen. Met een

Urban

Vogels blij met vuurdoornhaag

E

Deze kant en klaar haag geeft de
tuin direct een volwassen uitstraling en is bladhoudend. Per jaar
zijn er twee extra ‘wow-momenten’.
In mei verschijnen er volop witte
bloemetjes en in het najaar zit de
haag vol oranjerode besjes. Door
haar stekels weert vuurdoorn honden, katten en ander ongewenst

maat. Wanneer deze roos een plekje
in de volle grond krijgt, is de plant
zelfs bestand tegen matige vorst.
Babylon Eyes bloeit ieder jaar weer
opnieuw. Een paar tips. Gebruik
rozengrond bij het planten van
Babylon Eyes. De wortels kunnen
zich optimaal verder ontwikkelen en
dat resulteert in een extra gezonde
en sterke plant.

Levendig, onverwacht en inspirerend

Een knusse en groene afscheiding kun je snel plaatsen

en haag zorgt voor een
knusse en groene afscheiding van je tuin of terras.
Maar de groei duurt enkele jaren.
Tenminste als je de plantjes zelf in
de grond stopt. Je kunt echter ook
gaan voor een kant en klaar haag.
Lekker makkelijk! Bijvoorbeeld van
een vuurdoorn (Pyracantha).

Interplant Roses

bezoek uit de tuin. De haag biedt
een veilige nestel- en rustplek
voor vogels. Bovendien zijn lijsters,
merels en spreeuwen dol op de
najaarsbessen! Het planten van de
haag is heel eenvoudig: graaf een
sleuf van ongeveer 25 cm breedte
en diepte en zet de haag erin. Voor
het beste resultaat voeg je verse

haaggrond toe. Geef voldoende
water en de wortels ontwikkelen
zich verder in de grond. Is de
haag bedoeld als tuinafscheiding?
Gebruik dan palen tussen de
haagelementen. Met uitzondering
van stevige vorstperiodes kun
je de haag het hele jaar door
planten. Doordat Pyracantha een
trage groeier is, hoef je bovendien
nauwelijks te snoeien.

Mobilane

speciaal hoofdbord, verkrijgbaar
in verschillende maten en stoffen,
is deze eigentijdse en tijdloze
uitvoering helemaal naar smaak
te personaliseren. Daardoor past
het in ieder interieur. Je geeft
jouw smaak helemaal zelf vorm
door het gestoffeerde hoofdbord
aan te passen of door te variëren
met stoffencollecties. En je
kiest daarbij natuurlijk voor de
bodem en het matras die jij het
lekkerste vindt liggen. Maatwerk,
maatwerk, maatwerk. Met als resultaat een designbed met ranke
belijningen, waarin je je helemaal
thuis voelt. Leef je lekker uit!

6% btw op schilderwerk
bij Jos Janmaat
Onderhoudswerken

J

Open Huizen Dag op zaterdag 2 april

Dorpshaven-Zuid in
Aalsmeer

O

p zaterdag 2 april doet ontwikkelaar Timpaan samen
met Eveleens Makelaars
en EKZ|Makelaars mee met de
landelijke NVM-Open Huizen Dag
in de modelwoning aan de Touwslagerlaan 48 te Aalsmeer. Belangstellenden kunnen deze ingerichte
modelwoning vrijblijvend bekijken
tussen 11.00 en 15.00 uur. Tevens
kan de andere reeds gerealiseerde
woning aan de Touwslagerlaan 40
worden bezichtigd. Beide woningen
zijn per direct beschikbaar! Ook
wordt er informatie verstrekt over
de nog beschikbare woningen uit
fase 2 van het project, waarvan de
bouw ook begin april zal starten.
Fase 2 van Dorpshaven-Zuid bestaat uit 29 woningen die allemaal
aan het vaarwater zijn gelegen.
De woningen worden gebouwd
door Aannemersbedrijf Bot & van
der Ham BV uit Meerkerk, die is
uitgeroepen tot ‘beste bouwer
van Nederland 2015’. In fase 2

zijn er zes levensloopbestendige
twee-onder-één-kapwoningen,
waarbij er een slaapkamer en
badkamer op de begane grond
mogelijk is. De koopsom van deze
woningen is vanaf 379.000,-- vrij op
naam. Daarnaast zijn er vier tweeonder-één-kap-woningen met
garage, die een koopsom hebben
vanaf € 415.000,--. Ook worden er
drie (semi-) vrijstaande woningen
gerealiseerd met een koopsom van
€ 499.000,-- vrij op naam. Tot slot
worden er 16 eengezinswoningen
gebouwd, die reeds zijn verkocht.
De ontwikkelaar en makelaars nodigen geïnteresseerden van harte
uit om 2 april langs te komen aan
de Touwslagerlaan 48. Uiteraard
kunnen belangstellenden ook nu
al informatie ophalen bij Eveleens
Makelaars aan de Punterstraat 2 in
Aalsmeer of EKZ |Makelaars aan
de Wiegerbruinlaan 39 in Uithoorn
of het Hueseplein 12 in
Amstelveen.

os Janmaat werkt nog
steeds veel samen met Turk
en Roof Woonadviseurs uit
Noordwijkerhout en met een
aantal gerenommeerde aannemers uit de regio. ”Ik doe schilderwerk, maar ook reparaties
rondom het huis. Momenteel is
het buitenwerk aan de beurt. Ik
gebruik kwalitatief eerste klas
buitenverf van het merk Sikkens.
Dat is professionele verf. Het
schuren, plamuren, gronden en
aflakken hoort er natuurlijk ook
bij.” Aldus Janmaat die verder
vertelt dat het gunstige 6% btw
tarief nog steeds van kracht
is op schilderwerk. “En dat is
niet alleen op het arbeidsloon.
Ook op de materialen. En daar
geef ik ook nog een mooie
korting op.” Sowieso hanteert
het onderhoudsbedrijf scherpe
prijzen en persoonlijk advies
staat hoog in het vaandel. Naast

schilderwerk kunt u bij Jos
Janmaat terecht voor behangen,
laminaat, parket en PVC vloeren
leggen, gordijnen vervangen en
trappen bekleden of stofferen.
“De meeste stalen hiervoor heb
ik op voorraad en ook hier geldt:
ik gebruik trappenkwaliteit.”
Omdat er momenteel veel huizen in de verkoop staan bestaat
de mogelijkheid om uw huis
‘verkoopklaar’ te maken. Als
er nog een lik verf nodig is of
andere kleine onderhoudswerkzaamheden moeten gebeuren
om de verkoop te bevorderen
dan bent u bij Jos aan het juiste
adres. “Ik denk graag mee met
de mensen. U kunt contact met
mij opnemen voor vrijblijvende
offertes. Alles houd ik in eigen
beheer.” www.josjanmaat.nl
06-53154157. Kudelstaart.
Door Miranda Gommans

I

Garden Glory

Stop de tuinslang niet weg maar geef deze
een ereplaats

Planten stijlvol water geven

J

e planten water geven was
nog nooit zo stylisch als met
de nieuwste tuinslangen. Deze
smijt je niet in je schuur, maar geef je
een ereplaats in je tuin. Als een klein
monumentje. Veel mensen richten
hun tuin fantastisch in, maar gooien
de tuinslang vervolgens in de hoek.
Een lelijk beeld. Dat kan anders vond
ontwerper Linda Brattlöf toen ze een
nieuw huis wilde kopen in Zweden.
Alles was perfect, inclusief een
idyllische tuin. Alleen de tuinslang
die er lag, vond ze spuuglelijk. Ze
ging op zoek naar een mooiere
versie, maar die was nergens te
vinden. Ze besloot toen zelf een

Een nieuw behang doet
wonderen

Z

nieuw behang direct een groots
gebaar maakt. Bovendien vormt
dat nieuwe behang een perfecte
achtergrond voor je selfies. Met
deze prints op de muur zit je
bovenop de trends. Of neig je
juist naar luxe? Warm kasjmier,
boterzacht kalfsleer, rijke zijde
maar ook ambachtelijk gemaakte
jeans: kwaliteit en mode gaan
voor jou hand in hand. Je gelooft
niet in ‘alles nieuw’ maar breidt
je collectie geleidelijk uit. Je
weet dat je met behang voor
een grootse stijlinjectie zorgt,
vooral wanneer je kiest voor luxe
wandbekledingen, die bijzondere
materialen en ontwerp combineren voor een rijke uitstraling.

tuinslang te ontwerpen, eentje
waarmee je lekker kunt pronken
en van alle gemakken is voorzien.
Inmiddels heeft ze een producent
gevonden die de hippe tuinslang in
productie heeft genomen. Die de
tuinslangen ook spannende namen
heeft gegeven, zoals White Snake,
Black Swan, Candy Crush en Gold
Digger. Kies er een kleurig mondstuk
bij en je bent helemaal klaar om aan
de slag te gaan. Mode in je tuin!
Maak het prachtige plaatje helemaal
af met een bijzondere muurhouder.
Een rendier model of een klassieke
versie geeft de muurhouder extra
uitstraling.

nbouwkasten en
schuifwanden op maat
en gemonteerd
Multimate bestaat 20 jaar en is vijf
jaar gevestigd op de locatie aan
de Wiegerbruinlaan, met ernaast
‘buurman’ Home Decor aan wie
het gelieerd is. Multimate is een
belangrijke speler in de bouwmarktsector waarmee naast
Karwei, Gamma en Praxis duidelijk
rekening moet worden gehouden.
Multimate, met een vloeroppervlak
van 3.000 vierkante meter, heeft
een uitgekiend assortiment in huis
aan bouwmaterialen, ijzerwaren,
gereedschappen, attributen en
onderdelen voor elektra, verf en
behang, sanitair en tegels, artikelen
voor in het huishouden, voor de tuin
en zelfs voor de fiets en de auto.
Maar meer nog op het gebied van
service en dienstverlening laat men
van zich horen. De bouwmarkt gaat
net zoals Home Decor voor een
totaalconcept, gekoppeld een hoog
serviceniveau en dienstverlening.
Onder meer met het verlenen van
montageservice voor inbouwkasten
die door Multimate op maat kunnen
worden gemaakt en geleverd, inclusief kastinterieur en schuifwanden
in allerlei uitvoeringen. Naast deze
montageservice zijn er nog zeven
andere servicediensten waar men
naar believen gebruik van kan
maken. Zie daarvoor en meer de
website www.uithoorn.multimate.nl.
Zelf doen of laten plaatsen?
De inbouwkasten met kastinterieur
en schuifwanden die volledig op
maat en voor elk type woning
kunnen worden gemaakt, behoren
wel tot de bijzondere producten in
het assortiment. In samenwerking
met Multimate kunt u de kast(en)
zelf (online) samenstellen met de
door u gewenste materialen, zoals
panelen, spiegels, accessoires en
verlichting. Na de ontvangst van
ene offerte kunt u de opdracht tot
levering geven. Een medewerker
van Multimate komt de maten voor
de kast(en) bij u aan huis persoonlijk opmeten en zorgt er vervolgens
voor dat het ‘bouwpakket’ voor u
wordt samengesteld. Dit wordt bij
u thuis afgeleverd. Wie handig is
kan de kast(en) dan zelf in elkaar
zetten. Wilt of kunt u die niet zelf
monteren en plaatsen, dan kan de
montageservice dat voor u doen,
desgewenst inclusief het kastinterieur, verlichting en accessoires. Tot

Mode voor de muur: hip of luxe

oals een nieuwe jas
wonderen doet voor je
wintergarderobe, zo is
behang een echte eyecatcher
in het interieur. Deze duidelijke
omlijning voor al je meubels en
accessoires laat zien wie jij bent
en dus is het tijd om kleur te
bekennen. Ga je voor hip of luxe?
Ga je voor hip? Dan gaat geen
trend aan jou voorbij: je volgt
streetstyle blogs op de voet en
instagramt er op los. Je wilt alles
proberen, maar weet hoe je dingen af moet stylen om ze eigen te
maken. Die ‘durf’ pas je ook toe
in je interieur. In plaats van een
hele hoop nieuwe accessoires
te kopen, weet je dat je met een

Multimate meer dan een
volwaardige bouwmarkt

woonmodetrends.nl

en met eind van deze maand
maart heeft u bij een bestelling van
kasten en/of schuifwanden recht
op gratis plaatsing in de maand
april.
Onderscheidend in
serviceverlening
Bij Multimate is men niet duurder
uit dan bij andere bouwmarkten,
eerder geniet men van ‘prettige
prijzen’ en tarieven. “Op onze
website kan men die zien en beoordelen. Wij koppelen er bovendien
een stukje extra serviceverlening
voor de klant aan vast. Daarin
onderscheiden wij ons. Bovendien
lopen er bij ons elke week en
maand aantrekkelijke acties, zoals
nu met de inbouwkasten en schuifwanden.” licht Pieter Dubbelman
van Multimate toe. “Dat betekent
dat klanten die bij ons deze maand
een kast kopen deze in april gratis
op locatie (thuis) door een van onze
medewerkers in elkaar kan laten
zetten en plaatsen. Hulp wordt ook
gegeven bij deuren afhangen en
ander montagewerk, zoals vloeren
leggen als de delen daarvan bij ons
zijn gekocht en zo meer. Wij willen
dus een flinke stap verder gaan ten
opzichte van andere bouwmarkten
waar het hoofdzakelijk ‘cash en
carry’ is. Onze serviceverlening is
ideaal voor mensen die het zelf
niet kunnen of aandurven, zoals de
senioren in onze samenleving die
soms de kracht niet meer hebben
om wat men hier heeft gekocht in
huis te monteren of te installeren.
Dat kunnen wij dan tegen een
kleine vergoeding voor hen doen.
En wie verder wil op het gebied
van woninginrichting kan naast
ons terecht bij Home Decor. Wij
vormen samen daarmee formeel
een geheel, ook in serviceverlening,
maar hebben gescheiden winkels.”

38 Nieuwe Meerbode
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kinder- en jeugdkrant
Zaterdag Paastoernooi pupillen

Badmintontoernooi voor scholen

Kudelstaart - Er wordt ieder weekend flink gevoetbald op de velden
in Aalsmeer en Kudelstaart. Allerlei leeftijden gaan met hun team
voor de winst tegen clubs ‘van buiten’. Er worden wisselende successen geboekt. Soms wordt er verloren, maar juichen na winst is natuurlijk het fijnst. De RKDES ME1
hadden afgelopen zaterdag 19
maart HBC ME2 als tegenstander.
Beide meidenteams speelden fanatiek, want neem maar aan dat meiden en vrouwen net zo in het spel
opgaan als jongens en mannen. De
Kudelstaartse meiden wisten vaker
het doel te vinden en wonnen met
3-1 van HBC.
Komend Paasweekend geen voetbal voor de ’grote’- en jeugd-voetballers. Ze hebben vrij, maar wie
toch wil genieten van leuk voetbal,
is het Paastoernooi voor E- en Fpupillen bij RKDES aanstaande zaterdag 26 maart een aanrader. De

Kudelstaart - Leden van badmintonvereniging Volant’90 verzamelden zich afgelopen zaterdag 19
maart in de Proosdijhal om alles gereed te maken voor het scholentoernooi badminton. Deze dag was
écht een kans voor kinderen om een
keer badminton te spelen in wedstrijd verband. Het is dan ook meer
dan alleen een strand- of vakantiespelletje! Het belangrijkste was echter dat de kinderen plezier met elkaar zouden hebben en dat is ook
zeker gelukt. Naast de fanatiekelingen hebben de vrijwilligers ook veel
lachende gezichtjes gezien. De prijs
bestond uit een mooie beker en een
volle zak snoep, wat zeker de moeite waard was. Om kwart over twaalf
werd met de warming-up begonnen onder leiding van de trainers en
aansluitend werden de wedstrijden
gespeeld, onderverdeeld in groep 6,
7 en 8. De middag werd om 15.30
uur afgesloten met het leukste spel;

Antoniusschool grote
winnaar bij Volant’90

Winst voor voetbalmeiden
ME1 van RKDES
kleinsten achter de bal en reken
maar dat er talentjes tussen lopen.
Er zijn totaal achttien poules en de
spelertjes komen uit het ’eigen’ Kudelstaart, maar ook uit Aalsmeer en
de omliggende regio. Het toernooi
wordt om 9.20 uur geopend, waarna vanaf 9.30 uur de eerste wedstrijden van start gaan voor de Fpupillen. Om 12.15 uur is de prijsuitreiking. Na de lunch zijn de velden vanaf 13.30 uur voor de E-pupillen. Tot 16.15 uur, want dan is de
prijsuitreiking voor deze meisjes en
jongens. De organisatie is overigens
nog dringend op zoek naar scheidsrechters, die een aantal wedstrijden
willen fluiten. Tijd over en hart voor
voetbal? Opgeven kan via jpdenboer@gmail.com. Helpen met omroepen, begeleiden bij het springkussen of bij de ontvangst? Ook
welkom. Vrijwilligers hiervoor kunnen zich melden bij joke@ubink.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Basketbal: BVA U14 tegen The Lions

Gevochten, maar verloren
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 19
maart speelden de jongens U14 van
Basketbalvereniging Aalsmeer met
een compleet team uit tegen het gemengde team van The Lions U14 in
Zandvoort. De tegenstander oogde
fysiek sterker, maar na tien minuten
spelen was de stand 16-12. De partijen hielden elkaar goed in evenwicht. The Lions beschikt letterlijk over een speler van formaat die
een uitstekend vermogen tot scoren
had, de rest kon niet in zijn schaduw
staan. De mannen van Aalsmeer
functioneerde echter als team beter.
In de tweede periode werd geprofiteerd van de omstandigheid dat de
sterkste speler van de tegenstander
zich verstapte en daardoor tijdelijk
uitgeschakeld was. In de resterende minuten slonk het verschil tot
slechts 4 punten: 26-22.
De derde periode stond in het teken
van vechtlust van beide partijen. Om
iedere punt werd werkelijk keihard

gevochten, zonder dat het spel onsportief werd. Persoonlijke fouten
werden er door beide partijen niet
gemaakt. Stand 40-38.
Door dit geringe verschil was de
spanning aan het begin van de laatste periode om te snijden. Het spel
werd er wat rommelig en onrustig
door, waardoor er in de afwerking
onnodige fouten werden gemaakt.
Gedurende de hele wedstrijd had
het tempo extreem hoog gelegen,
waardoor het fysiek z’n tol ging eisen. Gelet op de omstandigheid dat
het team uit Zandvoort veel meer
wisselspelers hadden, trok Aalsmeer
te lange leste aan het kortste eind.
Eindstand 60-50. Een stand waar de
mannen zich in het geheel niet voor
hoeven te schamen. Als de zenuwen
beter onder controle waren geweest
en de verdediging iets meer op orde was geweest, had er beslist meer
in gezeten.
Eric-J. Kemp

Voetbalcompetitie jeugd

Voor groepen 3 tot en met 8

Jeugd Sportpas 3: Tennis,
zeilen, judo en dansen
Aalsmeer - Ook in april kunnen de
kinderen uit de groepen 3 tot en met
8 van het basisonderwijs weer kennis maken met vele sporten. Kinderen schrijven zich in via de website en gaan voor 5 euro één tot vier
keer kennis maken bij een sportvereniging uit Aalsmeer en Kudelstaart.
De sporten van het derde blok zijn
onder andere atletiek, tennis, korfbal, zeilen, waterscouting, Koreaans
karate, voetbal, badminton, judo en
verschillende dansvormen. Daarnaast zijn er nog een aantal nieuwe
sporten, zoals Yoga Switch for Kids
(balans, bewustwording, kracht,
energie, gezonde voeding, mindfulness en yoga in een les) en waterscouting bij Scouting Tiflo. Inschrijven kan via de website: www.
sportservicehaarlemmermeer.nl/
aalsmeer. Kinderen kunnen tot en
met 8 mei inschrijven voor de der-

de kennismakingsronde. De sporten beginnen vanaf de eerste week
vanaf april. Zeilen begint later in de
maand en wordt ook aangeboden in
blok vier. De JeugdSportPas is een
sportstimuleringsproject om kinderen van het basisschool te helpen
bij het maken van de juiste sportkeuze. Kinderen uit de groepen 3 tot
en met 8 (en soms ook groep 1 en
2) kunnen zich inschrijven voor vier
kennismakingslessen voor verschillende sporten bij lokale verenigingen. Op deze manier maken ze kennis met de sport en proeven de sfeer
binnen de vereniging. Kosten zijn 5
euro per sport (voor de vier lessen,
zeilen en Switch for Kids zijn 1 les)
per kind. Voor informatie kan contact opgenomen worden met Tom
Schutte, Sportservice Haarlemmermeer via 023-5575937 of tschutte@
sportservicehaarlemmermeer.nl.

Het team: Daniel, Jesse, Mike, Christiaan, Seppe, Vincent en Jochem met de
invallers Cedric en Tristan en hun coaches.

Jeugdhandbal

FIQAS D4 zaalkampioen!
Aalsmeer - Op 19 maart speelde
de D4 van FIQAS Aalsmeer de laatste wedstrijd van de zaalcompetitie
uit tegen de nummer twee, HVBS.
Hoewel het al enkele weken duidelijk was dat het team kampioen
was, wilden de jongens de reeks
van winstpartijen in stijl afsluiten.
De teams waren zeer aan elkaar gewaagd en speelden mogelijk door
de spanning slordig. Vele kansen
werden gemist. Pas na een kleine
8 minuten werd de score geopend
door HVBS. De D4 leek hierdoor van
slag en kwam snel daarna met 2-0
achter. Het was aan de keeper Daniel te danken dat het bij deze 2 doelpunten bleef. Het aanvalsspel begon
eindelijk te lopen en Seppe en Vin-

cent wisten te scoren, zodat er gerust kon worden met 2-2.
Na de rust slaagden de jongens erin de verdediging vrijwel gesloten te houden. Slechts tweemaal
wist HVBS te scoren. De D4 speelde als een hecht team waarbij Jesse en Christaan de hoeken goed
dicht hielden. Uit de aanvallen van
de D4 kon vijf keer gescoord worden. Jochem scoorde drie keer en
Tristan twee keer, waarbij de mooiste aanval een samenspel van Cedric en Tristan was, die gebroederlijk de HVBS-verdediging doldraaiden. De eindstand was 4-7 en het
kampioenschap kon gevierd worden! Het bleef nog lang onrustig bij
de McDonalds…

de afvalrace! De winnaar van groep
6 is team ‘De beste Antonius Zessers’ geworden, bestaande uit Wout,
Colin, Gijs en Sven. Van groep 7 ‘De
badmintontoppers van de Antonius’,
bestaande uit Arvid, Luuk, Sam, Juul
en Bryant. Als laatste werd ook de
prijs uitgereikt aan team ‘De badmintongekkies’ ook van de Antoniusschool van groep 8, dit team bestond uit Kinga, Pop, Bram en Don.
Alle kinderen kregen een herinneringsvaantje als beloning voor hun
geweldige prestatie. Wil je hier ook
een keer bij zijn? Dan ben je van
harte welkom om de volgende keer
mee te doen aan het scholentoernooi, gezellig te komen kijken, of
om een keer een échte training bij
te volgen bij Volant’90! Nieuwsgierig? Iedere dinsdagavond speelt Volant ’90 van 18.30 tot 23.00 uur in de
Proosdijhal Kudelstaart. Kom gerust
een keer kijken.
Door Aukje Dol

F6 verzaakt en speelt gelijk

Jaarlijkse scholentoernooi

Oostsmashers voor derde
maal waterpolokampioen
Aalsmeer - Het jaarlijkse waterpolo scholentoernooi stond op 19
maart weer in de agenda. Met een
vaste harde kern van Janou, Robert,
Fenno, Zoë, Fleur, Stijn en versterkt
met Tijs, Niels waren de Oostsmashers van de Oosteinderschool er
klaar voor. Ze wilden hun titel verdedigen, ging het ze voor het derde jaar op rij lukken? In de poule fase gingen ze voortvarend van
start. De spelers herinnerden zich al
snel dat waterpolo niet voor watjes
is. De bal mag afgepakt worden, je
krijgt eens een duwtje en dat heen
en weer zwemmen is best vermoeiend. Al snel had het team door dat
je met samenspel het beste resultaat krijgt. De keepers Stijn en Tijs
die het doel bewaakten, de meiden Fleur en Zoë die als echte goaltjesdieven op scherp lagen. Fenno
en Niels die een stoorfactor waren
voor de aanvallen van de tegenpartij en Robert en Janou die voor de
opbouw en soms een hard schot op
het doel zorgden. Na ieder doelpunt
even kijken of er gewisseld moest
worden en terug naar de eigen helft.
De poule fase werd zonder puntverlies doorlopen. Op naar de halve finale. Ook deze werd soepel gewonnen. En toen meteen door naar de
finale. Was het de vermoeidheid van
de derde wedstrijd op rij, de spanning van de finale of het wisselbeleid van de coach? Het was in ieder
geval heel spannend. De Oostsmashers kwamen heel snel op een 2–0
voorsprong, maar al snel werd het
weer 2-2. De Oostsmashers stoomden weer op en het werd 4-2. Maar
ook deze voorsprong verdween: 4-4
en nog 40 seconden op de klok.

Nog één laatste wissel en ‘boem’,
daar was de 5-4. Iedereen terug in
de verdediging en aftellen van tien
naar één voor het eindsignaal. De
vreugde was groot, voor de derde
keer op rij kampioen! Dit was het
laatste jaar dat de Oostsmashers in
deze samenstelling meededen, van
de acht spelers gaan er zes naar de
middelbare school. Jongens en meiden super gedaan. Het was top!

Korfbaltoernooi
voor scholen

strijdjes van 13.30 tot 15.30 uur en de
bovenbouw (groep 5 t/m 8) van 16.00
tot 19.30 uur. Ook meedoen? Opgeven kan tot 1 april via school. VZOD
is voornemens er weer een groot feest
van maken en hoopt op veel deelnemende teams en supporters! Voor de
kleine supporters is er ook nog een
speeltuin en staat er tijdens het toernooi een springkussen op het terrein
aan de Wim Kandreef en kinderen
kunnen zich laten schminken.

Kudelstaart- Woensdag 20 april organiseert korfbalvereniging VZOD
een korfbaltoernooi voor scholen. Het
toernooi wordt georganiseerd voor de
groep 3 tot en met 8 van de basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. De onderbouw (groepen 3 en 4) speelt wed-

Deelname zes scholen
Aan het jaarlijkse waterpolo scholentoernooi van ZSC Oceanus deden dit jaar 115 kinderen mee die
verdeeld waren over 16 teams. Deze teams waren onderverdeeld in
twee categorieën: 8 teams bij groep
5/6 en 8 teams bij groep 7/8. Er deden in totaal dit jaar 6 scholen mee
aan het toernooi: de Jozefschool, de
Antoniusschool, de Graankorrel, de
OBS Kudelstaart, de Oosteinderschool en de OBS zuidooster. Alle
kinderen waren erg enthousiast, en
deden super leuk mee. Ook was het
erg spannend in de eindstrijd, zowel
bij groep 5/6 als bij groep 7/8. Bij
groep 5/6 heeft uiteindelijk de OBS
zuidooster 2 gewonnen. En bij groep
7/8 hebben de Oostsmashers van
de Oosteinderschool gewonnen.
Het waterpolo scholentoernooi was
weer een groot succes en Oceanus
hoopt volgend op een herhaling met
nog meer aanmeldingen van verschillende scholen. Zijn er kinderen
die interesse hebben om een keer
mee te trainen, dan kan dat op vrijdagavond van 19.30 tot 20.30 uur
in zwembad de Waterlelie aan de
Dreef. Kijk voor meer informatie op
www.zsc-oceanus.nl.

Kudelstaart - Na de winst van vorige week op koploper Roda23 was
het zaterdag 19 maart SV Hillegom
F7 dat op bezoek kwam bij de F6
van RKDES in Kudelstaart. De jongens hadden er zin in, want uit was
ten slotte met 1-4 gewonnen. Doordat Tijn ziek was kwam Cas uit de
F7 de jongens van de F6 aanvullen.
Er werd gestart met Thierry op doel,
achterin stond het drietal Jari, Niels,
Thomas en voorin Terre, Matthijs en
Luuk. Als snel werd duidelijk dat het
geen makkelijke wedstrijd ging worden. SV Hillegom gooide de beuk er
in en had achterin een groot slot
op de deur gezet. RKDES probeerde via de zijkanten aan te vallen,
maar Hillegom wist alle aanvallen
onschadelijk te maken. RKDES F6
verdedigde ook goed, dus ontstond
er vooral een gevecht in het midden
van het veld. Na 10 minuten in de
eerste helft leek RKDES F6 toch de
overhand te krijgen wat resulteerde in de 1-0. Niels onderschepte de
bal achterin en wist met een goede
pass Thomas op rechts de diepte in
te sturen die op het juiste moment
de bal voorgaf op Luuk die vervolgens de keeper kansloos liet, een
schitterende uitgespeelde goal. Met
deze 1-0 voorsprong werd de rust

bereikt. In de tweede helft dachten
de jongens van de F6 dat het wel
een gelopen race was en begonnen verder uit elkaar te spelen en
ook het mee terug verdedigen werd
af en toe verzaakt. Door dit slordige spel kwam SV Hillegom terug in
de wedstrijd en wist met snelle uitvallen achterin onrust te creëren bij
RKDES F6. Helaas kwam het ook
zo ver dat Hillegom door goed druk
te zetten op de achterhoede de 1-1
wist te forceren. Door dit doelpunt
werd RKDES weer wakker geschud
en werd de druk op het doel van SV
Hillegom F7 opgevoerd. Ondanks de
schietkansen voor Luuk, Matthijs en
Thomas bleef de stand verder ongewijzigd. De keeper van SV Hillegom F7 wist de aanvalsstorm van
RKDES goed te doostaan. Zo verslikte RKDES F6 zich zaterdag in
het lager geklasseerde SV Hillegom
F7. Met een uitslag van 1-1 werden
de jongens van RKDES F6 niet beloond met 3 punten, maar slechts
met 1 waardoor de kampioensaspiraties van de mannen voorlopig de
ijskast in kan. Komende week is er
geen competitiewedstrijd, maar wel
het jaarlijkse Paastoernooi bij RKDES waar de F6 op veld 2 wedstrijden zal spelen vanaf half 10.

Alissa Carels, Sanne Gaastra, Senna Nick, Indy de Wolff, Emma Oosterlaken,
Storm Verwoert en Tess Braam. Helaas ontbrak Iris van Maris zaterdag. Coaches/trainers: Sandra Carels, Ingrid Nick en Robert Ammerlaan en sponsor
L.J. de Vries

Zaalhandbal jeugd

E1 van RKDES kampioen!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
19 maart is de E1 van RKDES handbal kampioen geworden. Het team,
dat uit zeven meisjes en één jongen
bestaat, wist alle wedstrijden dit seizoen te winnen.
De laatste wedstrijd werd in De
Kwakel van KDO gewonnen met
een eindstand van 5-12. De groep
had dit seizoen tijd nodig om één

team te worden, maar heeft dit door
hard werken met elkaar bereikt.
Mede door dit mooie samenspel en
het samen groeien in de handbalsport heeft de E1 dit resultaat weten te behalen.
Het zaalseizoen is nu afgesloten.
Vanaf zaterdag 2 april gaat de jeugd
weer buiten spelen, op een gloednieuw veld aan de Wim Kandreef.
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Voetbal zondag

Heren 1 speelt prima,
maar wint niet!

RKDES vecht zich langs
koploper Sp. Martinus
Aalsmeer - RKDES heeft afgelopen zondag de topper tegen koploper Sporting Martinus met 2-3 gewonnen en nadert hen tot 4 punten. In een spectaculaire tweede
helft vocht RKDES zich terug in de
wedstrijd. Drie corners werden omgezet in drie doelpunten. Het was
een kraker op papier, maar het werd
ook een kraker op het veld. De eerste helft werd RKDES bij tijd en wijlen zoek gespeeld, maar de Kudelstaartse formatie herstelde zich
met name in de tweede helft op een
indrukwekkende manier.
Keeper Tijn Kraak was op vakantie,
dus onder de lat Marius de Grauw
die altijd voor RKDES klaar staat als
het nodig is. Hij begon wat onwennig, maar herstelde zich uitstekend
en met een paar uitstekende reddingen was hij één van de steunpilaren bij de rood/zwarte brigade.
Ook Rutger Spaargaren was er niet
bij. Hij is geblesseerd zodat Jeroen
Bakker naar de rechterflank verhuisde en Lennart Kok op de voor
hem onbekende linksbuiten plaats
kwam te spelen. De Afas/Nieuwendijk werd vooral in het eerste half
uur onder de voet gelopen door een
Martinus die er geen gras over wilde laten groeien, RKDES had niets
in te brengen. Na 8 minuten werd
het al 1-0 voor de thuisclub een
vrije trap rand zestien werd langs de
muur geschoten. Marius de Grauw
stond op het verkeerde been en de
1-0 was een feit. Er volgde nog diverse goede kansen voor Sporting
Martinus, maar tot opluchting van
de Kudelstaartse aanhang bleef verder onheil bespaart mede door een
fantastische redding van keeper
de Grauw, die in een reflex de 2-0
kon voorkomen. Pas na een half uur
kwam RKDES voor de eerste keer in
actie. De aanval over links eindigde
met een schot van Chiel Kok over de
goal. Vanaf dat moment leek het wel
of de zenuwen langzaam wegebde
en Kudelstaart eindelijk een beetje tegengas konden geven, hoewel
Sporting Martinus nog steeds de
bovenliggende partij was. Lennart
Kok bracht bijna de spanning terug.
Hij passeerde een verdediger en
richtte de bal naar het verre kruis,
maar er zat een hoofd tussen en de
bal kletste op de lat. Beide ploegen gingen rusten met een dik en

dik verdiende 1-0 voorsprong voor
de thuisclub. In de tweede helft ontspon zich een fantastisch schouwspel. Na een kwartier in de tweede
helft kwam toch de 1-1 op het scorebord te staan, Lennart Kok sneed
de bal uit een corner van links hard
voor en het was de net ingevallen
Robin v/d Steeg die de bal tegen het
netwerk kopte. Beide partijen bleven vol voor de winst gaan en voor
beide doelen speelden zich bloedstollend taferelen af. In deze tweede
helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar wie zou er nog
gaan scoren? Beide ploegen gaven
elkaar geen halve seconde de tijd
als ze de bal aan de voeten hadden.
Met nog ruim een kwartier op de
klok kwam RKDES op voorsprong.
Het was weer een corner van Lennart Kok van links, maar de bal belandde nu bij de tweede paal waar
Ivo Lentjes de bal kon binnen tikken:
1-2. De keeper zat er nog wel aan,
maar de prima leidende scheidsrechter de heer Bos had het goed
gezien: de bal was achter de lijn geweest. RKDES op een verrassende
voorsprong. Wie had dit gedacht na
het zien van de eerste helft. Lang
kon de Afas/Nieuwendijk brigade er niet van genieten, want Sporting Martinus bracht nagenoeg in
de zelfde minuut alweer de 2-2 op
het bord. De rechterspits van Sporting Martinus liet Marius de Grauw
met een harde droge knal kansloos.
Met nog een kwartier op de klok
moest RKDES alles geven, want
bij een gelijk spel zou de koploper op 7 punten blijven staan, haast
niet meer bereikbaar voor de Kudelstaarters. Met nog een kleine
10 minuten op de klok wist RKDES
er toch nog één in te prikken. Het
was weer uit een corner van Lennart Kok en het was weer Ivo Lentjes die met een halve volle de driepunter naar Kudelstaart schoot . De
laatste 10 minuten werd er ondanks
hectische momenten voor het RKDES doel niet meer gescoord, zodat uiteindelijk de 2-3 op het scorebord bleef staan. RKDES komt met
deze winst op 4 punten van de koploper Sporting Martinus. Deze week
paaseieren zoeken en over 14 dagen thuis de wedstrijd tegen Swift.
Komt het zien!
Eppo

Challenge Cup handbal

FIQAS op achterstand
door Noorse ploeg
Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer speelden zaterdagmiddag in Noorwegen de eerste
van de twee kwartfinale wedstrijden tegen Fyllingen Bergen in het
Challenge Cup toernooi. Ze hadden het moeilijk tegen de sterke en
zeer hard schietende Noren en lieten het zelf vooral aanvallend wat
liggen. Het werd uiteindelijk 3120 voor Fyllingen en dat verschil
lijkt (te) groot om de volgende ronde te halen. FIQAS Aalsmeer kwam
vanaf het begin niet echt lekker in
de wedstrijd. Na een goed geblokt
schot werd het nog wel 1-1, maar
daarna liepen de Noren vrij eenvoudig uit naar 4-1. Vooral ook omdat
de eigen kansen, waaronder meteen
al een strafworp, niet werden benut.
Marco Verbeij stopte een paar keer
fraai, maar ook Tim Bottinga zag zijn
schoten gestopt worden. Via Robin
Boomhouwer en even later Dustin
Ligthart konden de Aalsmeer nog
wel aanhaken: 6-4 na ruim tien minuten. Er was kans op meer, maar
de Noorse keeper wist zowel een
kans van Boomhouwer als strafworp nummer twee te stoppen. Intussen scoorde Fyllingen wel: 8-4.
Tim Bottinga verkleinde de achterstand (8-5), werd daarbij in het gezicht geraakt en zag nummer 15 van
Fyllingen met rood van het veld gestuurd worden. Het belette de thuisploeg niet om uit te lopen naar 105 en even later zelfs naar 13-6 en
14-7, omdat de schutters vrij eenvoudig konden aanleggen. Gelukkig konden Ligthart en Boomhouwer (break out) voor rust nog iets
terug doen zodat de stand halverwege 14-9 werd. Na de pauze ging
FIQAS Aalsmeer door met het missen van de eigen kansen; de scho-

ten waren niet scherp of hard genoeg, terwijl die van de Noorse opbouwspelers onhoudbaar hard waren. Met name de spelers met nummer 9 (9x) en nummer 23 (8x) konden zo veelvuldig scoren. Het werd
meteen 16-9, maar via Jimmy Castien, Bottinga en Boomhouwer weer
16-12. In de drie minuten die volgden werd de wedstrijd echter definitief uit handen gegeven: balverlies
leidde tot vier snelle tegengoals: 2012. De Aalsmeerse aanvallers kwamen steeds moeilijker door de offensieve dekking heen terwijl de eigen verdediging maar geen greep
kreeg op de sterke opbouwers en
zo zag FIQAS Aalsmeer de marge
verder groeien: 23-15, 25-16 tot de
maximale 28-17. Remco van Dam
en Samir Benghanem brachten de
schade nog even iets terug (28-19),
maar in de slotfase profiteerde Fyllingen optimaal van een overtal situatie en bepaalde de eindstand op
31-20.
Zaterdag de return!
De return van de Challenge Cup
wedstrijd tussen FIQAS Aalsmeer
en Fyllingen Bergen uit Noorwegen
wordt aanstaande zaterdagavond
26 maart in de Bloemhof gespeeld.
De Aalsmeerse handballers moeten
een achterstand van elf doelpunten
goed zien te maken om de halve finale te halen. Dat lijkt veel, maar in
een handbalwedstrijd kan van alles gebeuren. Het belooft dan ook
een spannende ontmoeting te worden. Het begint om 20.45 uur, maar
omdat dit weekend ook wordt gespeeld om de Jac Stammes Cup in
de Bloemhof kon het dus wel eens
erg druk zijn. Kom dus vooral op tijd
en mis deze topwedstrijd niet!

Voetbal zondag

‘Dikke winst’ FC Aalsmeer
op CTO’70: 9-1

Daan Snaterse (links) en Thijmen Alderden.

Atletiek AV Aalsmeer

Goede resultaten junioren
bij crosscompetitie finale
Aalsmeer - Na een aantal sterke
voorrondes tijdens de regiocross,
waarbij de laatste cross in Amsterdam zeer succesvol was met alleen
maar podiumplaatsen, was het zondag afwachten hoe het team van
AV Aalsmeer zich staande zou houden tijdens de finale, waarbij er gestreden wordt tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Bij de jongens A-junioren
greep Corné Timmer net naast het
podium en hij eindigde als vierde.
Bij de jongens B-junioren liep Davy Heysteeg een uitstekende wedstrijd en dit resulteerde voor Davy in
een achtste plaats. In dezelfde leeftijdscategorie eindigde Thijmen Alderden op een 19e plaats, op de
hielen gevolgd door Daan Snaterse met een 20e plek. Na het geweld
bij de jongens was het de beurt
aan de meisje B-junioren met sterke deelneemsters van onder andere het Amersfoortse Triathlon. Inger
van Dok wist vooraf dat het een pittige strijd zou gaan worden om een

podiumplek te bemachtigen. Na
een goed opgebouwde race eindigde ze op een meer dan goede vierde plaats. Bij de jongens C-junioren
was het de beurt aan Wessel Heil.
Wessel werd in de aanloop van de
finale geveld door het griepvirus en
heeft hierdoor een trainingsachterstand opgelopen. Na een valpartij halverwege de race herstelde hij
zich goed en finishte hij uiteindelijke op een 33e plek. C-juniore Nienke van Dok wist na een harde start
de aansluiting met de kopgroep
goed te behouden en het gat klein
te houden. Na een hevige eindstrijd finishte ze als zesde op 1 seconde van nummer vijf. Over het algemeen is D-junior Graeme ’t Hoen
meer van de korte afstanden. Toch
wist hij met een degelijke race beslag te leggen op de 38e plaats. Tot
slot waren het de meisjes D2 die het
juniorengedeelte mochten afsluiten,
Lotte Zethof finishte hier op de 13e
plaats gevolgd door trainingsmaatje
Sietske de Bruin op de 24e plaats.

Kaartavond bij
BV Hornmeer

kaarten is in het buurthuis aan de
Roerdomplaan 3. Het koppelkaarten op vrijdag 18 maart is gewonnen door Paul Schouten en Wim
Springintveld met 5477 punten. Op
twee zijn Piet Gortzak en Fred Maas
geëindigd met 5419 punten en op
drie Piet van Zuiverden en Martin
van de Laarse met 5158 punten. De
poedelprijs was voor Els Vergeer en
Corry Balder met 3305 punten.

Aalsmeer - Vrijdag 25 maart is er
weer een gewone kaartavond bij
buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom. Aanvang
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
voor koffie, thee en inschrijving. Het

Aalsmeer - Er waren twee vragen
tijdens de wedstrijd FC Aalsmeer
zondag tegen CTO’70: Halen we de
tien en kan de tien op het scorebord? Twee keer nee, maar de eindstand van 9-1 krikt het doelsaldo
heel mooi op. FC Aalsmeer begon
vanaf de eerste minuten de tegenpartij onder druk te zetten en dat
lukte heel aardig. Het was Joost van
de Schraaf, spelend als spits, die de
eerste kans kreeg. Uit een voorzet
van Damian Veldman kopte Van de
Zwaard net naast. De tendens was
gezet. In de dertiende minuut was
daar de 1-0. Vanaf links was het
Dani Calmez die met een vrije trap
het hoofd van Joost van de Zwaard
wist te vinden en de 1-0 was geboren. 2-0 Werd het, weer door toedoen door goed werk van Van de
Zwaard. Damian Veldman stuurde
JVan de Zwaard de diepte in. De inzet werd door Dani Calmez het verlaten doel ingewerkt. Reeds nu was
het te merken dat er van de gasten weinig te verwachten was. Zowel conditioneel als spelinzicht was
er niet veel. In de dertigste minuut
was het Eric Jansen die Dani Calmez de ruimte instuurde. Hij speelde de bal naar de meegelopen Lennart Eberharter en de 3-0 was geboren. Het was omdat het vizier van
de Aalsmeer voorwaartsen totaal
niet op scherp stond, anders was

het voor de rust al gedaan met de
bezoekers. Nu was het Barry Spring
int Veld die aan een solo begon, verschillende spelers in de luren legde
en met een voorzet op Joost van de
Zwaard de basis legde voor 4-0.
De tweede helft begon met een
aanvallend CTO’70, maar het gebrek aan inzicht en scorend vermogen deed zich gelden, toch kreeg
CTO’70 zijn loon naar werken, het
was Surmen Brown die voor de 4-1
tekende. Dat was eigenlijk gelijk het
laatste wapenfeit van de bezoekers.
In de acht en vijftigste minuut was
het 5-1 door Van de Zwaard. Vanuit
een hoekschop was het Elias el Hadji die de bal richting, alweer, Van de
Zwaard bracht en de 5-1 was geboren. 6-1 Werd het door Barry Spring
‘t Veld, die kan terug kijken op een
goede wedstrijd. FC Aalsmeer wilde meer. Het doel van CTO’70 stond
nu onder een voortdurende druk.
Alexander Goes stond aan de basis
van de 7-1. Zijn voorzet werd hoog
in het vijandelijk doel geschoten
door Elias el Hadji. Het was Amrish
Koebeer die een voorzet van Robert
Jansen perfect afrondde en het was
Dani Calmez die tenslotte voor de
9-1 zorgde.
Komend weekend heeft de ploeg
vrij. Op 3 april speelt FC Aalsmeer
thuis tegen NFC.
Theo Nagtegaal

Aalsmeer - Als je vaker stukjes
leest over wedstrijden lijkt het al
snel of men in herhaling valt. Het
wordt al gauw een aaneenschakeling van bekende spel elementen. Dat geldt ook trouwens voor de
toespraken van de coach tijdens de
time-outs. “Jongens blijf scherp, let
op die middenman, die is snel, zet
het blok wat meer naar buiten, blijf
diep zitten, laag bij de grond als de
tegenstander in de aanval is.” Soms
kunnen de spelers er zelf om lachen
om alle aanwijzingen die ze krijgen
achter elkaar te zetten. En toch is
dat het leuke van sport. In zo’n wedstrijd is die herhaling blijkbaar nodig. De ene keer meer dan de andere keer. De heren van Oradi/Omnia hebben dit jaar vreemd genoeg
de beste gevoelens over wedstrijden
die ze niet gewonnen hebben. Dat
komt omdat een sterke tegenstander op de één of andere manier het
beste in de heren naar boven haalt.
Hoe sterker de tegenstander, hoe
beter ze gaan spelen.
Afgelopen maandag 21 maart was
dit ook weer het geval. De heren
moesten thuis in sporthal de Bloemhof spelen tegen VV Nederhorst H1.
Dit team staat een aantal plekken
boven de Aalsmeerders. De wedstrijd werd om maar met het einde te beginnen met 3–2 verloren.
Tot in de vijfde set was het spannend. Leuk was ook om te zien dat
ondanks de spanning beide teams
sportief naar de scheidsrechter aan
bleven geven als er een touche gemaakt was. Voor de niet volleyballers, een touche is als een verdediger een door een aanvaller geslagen bal nog aanraakt voordat deze
uit gaat. Dat hoeven spelers helemaal niet te doen, want dat moet de
scheidsrechter zelf bepalen. Maar

als het wel gedaan wordt geeft dat
altijd een betere sfeer.
Nieuwe spelers welkom
De wedstrijd werd alleen wel met
maar slechts zes Oradi/Omnia spelers gespeeld. Versterking van de
teams zou daarom zeker aangenaam zijn. Beide heren teams van
Aalsmeer spelen in de 2e klasse. Dat maakt dat er onderling wel
spelers gewisseld kunnen worden.
Ben je in Aalsmeer komen wonen
en heb je eerder gevolleybald, kom
dan eens kijken of het niveau aansluit. De trainingsavond is donderdagavond in (zowel voor heren als
dames) in de Proosdijhal in Kudelstaart. Of kijk op www.svomnia.
nl onder de kop van volleybal. De
teams kunnen zeker versterking gebruiken. Dames en heren welkom.
Middenmoot
Heren 1 speelde vrijdag 19 maart ook
nog uit tegen LOVOC H1 in Loosdrecht. Deze ploeg staat momenteel
tweede in de poule, maar zou nog
kampioen kunnen worden. Zeker na
de 4–0 zege op de Aalsmeerders. Deze zege hebben de heren van LOVOC
alleen wel zwaar moeten bevechten,
want elke set zaten de heren van
Oradi/Omnia er dichtbij. Jammer dat
er niet een setje werd gepakt door de
Aalsmeerse mannen. Dat had er wel
ingezeten en was ook wel verdiend.
Dit seizoen moeten de Aalsmeerders
nog drie wedstrijden spelen, maar
de eindstand tekent zich al af. Oradi/Omnia zal in de middenmoot eindigen. Misschien ben jij volgend seizoen wel één van de nieuwe spelers
in een Oradi/Omnia team. Dan zien
ze je ook graag na de wedstrijd met
een drankje in de kantine. Want dat
hoort er natuurlijk ook bij.
Jeroen Verhoeven

Eerste plaatsingswedstrijd

Veel podiumplaatsen voor
trampolinespringers
Aalsmeer - Op zaterdag 19 maart
vond de eerste plaatsingswedstrijd
C-D-E van dit jaar plaats bij sporthal De Meent in Alkmaar. Het was
een zeer geslaagde dag, maar liefst
21 medailles gingen met de trammpolinespringers van SV Omnia mee
naar huis. Er werd zowel individueel als synchroon gesprongen. In de
categorie individueel mocht D-pupil
Thalissa Wijkstra de zilveren medaille in ontvangst nemen. Heel knap,
aangezien zij leeftijd technisch nog
maar instapper is. Sarah Wisse werd
achtste. Bij de D pupillen jongens
werd Sem van Tol eerste, Fenno van
Beek tweede Jay Roelfsema vijfde
en Joey Visser zesde. Lisa Wolterman, Muriel Coppens en Ilse Bom
werden bij de D jeugd 1 meisjes respectievelijk vijfde, achtste en tiende. En bij de D Jeugd 2 meisjes eindigde Sabine Boegman op de vijfde en Kiki Frederiks op de zevende
plaats. Ian Jonkman en Finn Julien
Falk eindigden bij de D jeugd jongens achter elkaar, op vier en vijf.
Anne Wessels wist goud te behalen
bij de D junioren gemengd, Job van
der Knaap werd vijftiende, Fabienne
Verscheuren negentiende, Duncan
Lemstra tweeëntwintigste en Laura
Ostendorf vierentwintigste.
Denise Bartling kreeg zilver uitgereikt bij de D senioren gemengd.
In de C klasse bij de pupillen/jeugd
behaalde Teun van der Schilden de
eerste plaats en werd Ruben Beijenveld derde. Madelief Wijkstra wist
een knappe vierde plaats te veroveren. Amber Rademaker bemachtigde het zilver bij de C junioren meisjes, Marcella Adjape werd zesde. Bij
de C junior/senior heren werd Cas-

per Dokter eerste. Martina van der
Linden pakte het goud bij de C senioren dames, Marlies Kok het brons
en Lucinda de Graaf werd vijfde.
Bij het synchroonspringen is door
Sarah Wisse en Thalissa Wijkstra
goud behaald in de categorie D pupillen meisjes. Fenno van Beek en
Jay Roelfsema wisten bij de jongens
een knappe tweede plaats te behalen, het brons was voor Finn Julien Falk en Joey Visser en de vierde plaats voor Sem van Tol en Ian
Jonkman.
Lisa Wolterman en Kiki Frederiks
pakten het brons bij de D jeugd
meisjes, Ilse Bom en Muriel Coppens werden hier zesde. Bij de D junioren gemengd eindigden Duncan
Lemstra en Job van der Knaap op
de achtste plaats en werden Laura
Ostendorf en Fabienne Verscheuren tiende. Anne Wessels en Denise Bartling hebben het zilver uitgereikt gekregen bij de D senioren gemengd. Madelief Wijkstra en
Tara de Vries pakten goud bij de
C jeugd meisjes, Joyce de Weille
en Marcella Adjape waren blij met
hun bronzen medaille. Bij de C junioren heren behaalde Casper Dokter en Teun van der Schilden de eerste plaats, net als Lucinda de Graaf
en Amber Rademaker bij de dames.
Het brons voor Martina van der Linden en Marlies Kok.
De tweede plaatsingswedstrijd is
op zaterdag 2 april in de Proosdijhal
Kudelstaart. De derde vindt plaats
op 16 april in sporthal De Meent
in Akmaar. Daarna zullen de springers weten wie zich geplaatst hebben voor het NK op 25 en 26 juni
in Ahoy.

Vaardigheden in drietal disciplines

Paardensport Amsterdam
houdt event in het Bos
Aalsmeer - Stichting Paardensport
Amsterdam organiseert op zaterdag 2 en zondag 3 april de wedstrijd
‘SGW Amsterdamse Bos’. In 1928
werd op hetzelfde terrein tijdens de
Olympische Spelen van Amsterdam
ook al gestreden in deze tak van
paardensport, waarbij ruiters hun
vaardigheden in drie verschillende
disciplines tonen: dressuur, springen en cross country. Bij het meest

spectaculaire deel, de cross country, springen ruiters met hun paarden over springhindernissen in het
landschap, zoals boomstammen en
waterhindernissen. Tijdens het evenement kan er niet alleen gekeken
worden naar sportieve prestaties,
het is ook bij uitstek een moment
om te netwerken en rond te snuffelen in een gezellig strodorp met
diverse stands. SGW Amsterdamse

Bos biedt bezoekers twee prachtige
dagen in de open lucht. De toegang
tot het evenement is gratis, evenals parkeren op de aangewezen officiële parkeerplaatsen. Honden zijn
welkom, mits aangelijnd. Nadere informatie is te vinden op www.sgwamsterdamsebos.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Serie hardlooptrainingen

Voetbal

Rijsenhout Run: Hardlopen
voor sporters Only Friends

FC Aalsmeer (zat) sleept 3
punten weg bij Nieuwland
Aalsmeer - FC Aalsmeer (zat.)
sleept drie punten weg uit Amersfoort, 1-2 winst op A.S.C. Nieuwland. Met recht mag je zeggen ‘slepen’, want na een turbulente start,
zoals de laatste weken meer gebeurt en met een 0-2 ruststand, was
de tweede helft niet om aan te zien.
A.S.C. Nieuwland kreeg kansen te
over om minimaal een punt binnen
te halen. Het waren vooral de ‘sterkmakers’ doelman Mike Eman, Burak Sitil en Thomas Harte en voorin Calvin Koster die de kar moesten
trekken in de tweede helft. Het was
een rommelige wedstrijd. Nieuwland, een stugge maar fysiek zeer
sterke ploeg, heeft de punten hard
nodig en wil daar wel voor werken.
Met de sterke Lars Timmer, Nick van
de Akker en Freek Rubrech voorin
had de FC-achterhoede de handen
vol. Vooral over links via Nick van de
Akker werd de kopsterke Lars Timmer gezocht. Al in de derde minuut
kwam de 0-1 op het scorebord. Een
crosspass van Thomas Harte op de
vooral in de eerste helft sterk spelende Salih Yildiz kwam op maat
vanaf links bij Calvin Koster terecht
die het koel afmaakte: 0-1. Hartverwarmend was het niet wat beide ploegen lieten zien, maar aan inzet ontbrak het niet op deze koude
zaterdagmiddag. Nieuwland kwam
na deze achterstand wat meer aan
de bal. Echt gevaarlijk was het niet.
Aalsmeer daarentegen wel. Het
mooiste doelpunt kwam in de 17e
minuut. Op de zijlijn speelde Salih Yildiz zijn man Danny de Graaf
uit en zijn voorzet kwam perfect op
het hoofd van Calvin Koster. Snoeihard verdween de bal achter keeper
Demian Dorrestein in het doel: 0-2.
Ook in de 24e minuut was men dicht
bij een doelpunt, maar de opmars
van Salih Yildiz werd nu gestuit
door de goalie en er bleef slechts
een corner over. Nieuwland zette
een tandje bij. De FC moest terug en
daar kwamen juist weer de meeste
kansen uit. Uit een corner van Salih
Yildiz in de 35e minuut mikte Calvin
Koster met het hoofd zuiver en doel-

gericht. Gestrekt naar de hoek voorkwam Demian Dorrestein een doelpunt. De laatste minuten voor de
pauze kon Aalsmeer nog wat aan
de score doen, maar scheidsrechter Vriesenga vond het na 45 minuten welletjes. Over de tweede helft
maar kort. FC Aalsmeer kreeg geen
kansen meer en het was Nieuwland
wat de klok sloeg. Al in de 46e minuut was het Freek Rubrech die vrijstaand net over knalde. Vooral over
links kwam Bart de Jong in de problemen en moest in de 48e minuut
Johan Gelderblom laten gaan. Deze maakte geen fout en zo was er al
vroeg in de tweede helft de aansluitingstreffer: 1-2. Nieuwland speelde
het echte ‘power’ voetbal en achterin bij de FC was het spitsuur. De
corners regen zich aaneen. Wissel
62e minuut: Arnaud van Leeuwen
voor Bart de Jong. De laatste 15 minuten snakte FC Aalsmeer naar het
einde. Aalsmeer kreeg nog een paar
kansjes in de counters. Salih Yildiz
verslikte zich beide keren en maakte de verkeerde keuzes. Invaller Kevin Peters van Nieuwland had in de
82e minuut de 2-2 op zijn schoen,
maar knalde rakelings over. Wissel
83e minuut: Mitch van Geldorp (na
een zware blessure weer de eerste
minuten voor FC) voor Tom Doeswijk. Wissel 85e minuut: Niels de
Jong voor Michal Kocon. De resterende minuten hield Mike Eman met
goed optreden zijn doel schoon en
nam FC Aalsmeer die dure punten
mee naar de Beethovenlaan. Koploper De Bilt moest na een 0-3 voorsprong in de laatste minuten een
3-3 score toestaan tegen hekkensluiter De Vecht en zo komt de FC
tot op een punt achterstand op de
koploper. Stand in de tweede klasse
B: De Bilt 20-42, FC Aalsmeer 20-41
en FC Almere 20-39. Komend weekend is FC Aalsmeer (zaterdag) vrij.
De eerstvolgende wedstrijd is op
zaterdag 2 april uit tegen Scherpenzeel. Aanvang 14.30 uur. Locatie:
Sportpark ‘De Bree-O’, Eikenlaan 6
in Scherpenzeel (Gld).
Jack van Muijden

Zaterdag koppeltoernooi Poel’s Eye

Erik de Groot wint finale

Kudelstaart - De twaalfde speelavond van dartclub Poel’s Eye, die
53 deelnemers telde, werd gewonnen door William Hunitetu. Het
was zijn vierde overwinning dit seizoen, en de elfde ooit. Ronald Baars
was de verrassende finalist. Er waren echter nog drie niveaus. In het
tweede niveau wist Pietje van Overbruggen te stunten tegen Ilona van
Emden waardoor hij de kwartfinale
bereikte, net als nieuweling Senad.
Tim van de Poel bereikte na drie
knappe overwinningen, waaronder
tegen Bak en Remco Maarse, de finale. Tegenstander werd Lars Plaisier, die in de halve finale een 0–2
achterstand tegen Huib Gootjes wist
goed te maken. Lars won dit seizoen
al knap het hoogste niveau. Tim was
tot nu toe erg sterk in finales, bijna 70 procent won hij, waarvan vier
op het hoogste niveau. Toch won
Lars uiteindelijk nipt (3-2), voor de
tweede keer dit seizoen, het tweede niveau. Op het derde niveau bereikten de buren van Huib, name-

lijk de mede Zeemanhof bewoners
Michel van Galen en Remco Pannekoek, ook de halve finale. Zij hadden echter de pech dat de toppers
Danny Zorn (ex Zeemanhoffer’) en
Kilian Broeren ‘verdwaald’ waren in
het derde niveau (zij waren derde in
hun poule geworden). Danny en Kilian bereikten dan ook uiteindelijk
de finale. Frappant was dat zij twee
speelavonden geleden ook al tegenover elkaar stonden in een finale, toen van het tweede niveau. Toen
won Kilian en dat wist hij deze keer
knap te herhalen. In het vierde niveau bereikten Jan Berk en Luc van
de Meer de halve finale. De finale
ging echter tussen nieuweling Erik
de Groot en Berto Blom. Berto won
vorig seizoen bij zijn debuut tegelijk
het vierde niveau, nu was deze eer
voor Erik weg gelegd. Met een 126
finish had Christopher Brouwer de
hoogste uitgooi van de avond.
Met z’n tweetjes
Deze week is geen gewone speelavond, maar het Paas koppeltoernooi in het Dorpshuis van Kudelstaart. Dit toernooi vind komende zaterdag 26 maart plaats. Men
speelt dan dus niet individueel,
maar met zijn tweetjes. Let op, deelnemers dienen zelf voor een koppelmaat te zorgen. De inschrijving
sluit om 20.00 uur, deelname kost
acht euro per koppel en de minimum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye
heeft een zogenaamd open deuren
beleid; lidmaatschap of van te voren opgeven is niet nodig. Op www.
poelseye.nl. is meer informatie over
de dartclub terug te vinden.

Drie persoonlijke records
bij Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 17 maart
was er weer een competitieavond
in het Dorpshuis in Kudelstaart voor
Sjoelclub Aalsmeer. Drie persoonlijke records werden verbeterd. Can
Örsçek (jeugdlid) gooide 898, Peter van der Zalm 1361 en Theo van
Leijden 1393. In de hoofdklasse was
Petra Houweling onverslaanbaar,
gevolgd door Patrick Haring en Paul
van den Berg. In de A-Klasse pakte Peter van der Zalm de winst, op
twee Marja Springin’tVeld en op drie
Rob Kuypers. In de B-Klasse won
Theo van Leijden voor Jacob van ‘t

Hof en Henk Brozius. De C-Klasse
was een prooi voor Gazi Örsçek, op
twee Jaap van Wees en op drie Mirjam van den Berg.
Interclubcompetitie
In de Interclubcompetitie, waarvan 11 maart de laatste wedstrijd
gespeeld is, heerste Sjoelclub
Aalsmeer. In de A-klasse werd Team
2 eerste (Patrick Haring, Petra Houweling, Karin Geleijn en Wijnand
Springin’tVeld) voor Aalsmeer 1
(Hans van Leeuwen, Marry Verhoeven, Wim Eijlers en Walter Siebe-

Circus-doedag bij Omnia
een daverend succes
Aalsmeer - Op zondag 20 maart
organiseerde SV Omnia 2000 in het
kader van haar 15-jarig jubileum
een circus-doedag voor alle jeugdleden tot 15 jaar. Met zo’n 175 deelnemers was deze dag een groot
succes. Onder leiding van circus
Kristal en vele vrijwilligers van de
vereniging konden de kinderen vanaf 11.00 uur in groepjes allerlei circustrucjes leren. Van jongleren met
balletjes tot fietsen op een 1-wieler. Maar ook balanceren op een
touw of op een grote kogel behoorde tot de mogelijkheden. Daarnaast
was er de schminkruimte, waar kinderen zichzelf mooi mochten maken, waarna ze verder gingen in
de sportzaal met bellen blazen. Van
kleine tot grote bellen, het was allemaal één groot festijn. Ook de trampolines van SV Omnia 2000 waren
neergezet, dus de kinderen konden

tussendoor ook nog oefenen op de
trampolines. Om 15.00 uur werd iedereen bij elkaar geroepen door de
circusmeester van circus Kristal en
werd het publiek binnengelaten om
naar de kunsten van hun (klein)kinderen te kijken. Echter de verrassing was dat het publiek niet alleen
de zaal in mocht om naar de kinderen te kijken, maar ook zelf trucjes
mochten uitproberen. Het was een
georganiseerde chaos in de Proosdijhal. Na afloop marcheerden de
kinderen af door een poortje gemaakt door het publiek en konden
zij met een tevreden gevoel naar
huis gaan.
SV Omnia bedankt circus Kristal en
vooral ook de vele vrijwilligers die er
veel tijd en energie ingestoken hebben om deze dag tot een succes te
maken. Interesse in meer foto’s en
informatie? Kijk op www.svomnia.nl

Goud, zilver, brons en een
promotie voor twirlsters
Aalsmeer - Afgelopen zondag 20
maart reisden 14 twirlsters van SV
OMNIA af naar Zevenhoven voor
deelname aan de twirlwedstrijd
waarvan de organisatie in handen
was van twirlvereniging The Moonlightstars. Bij het eerste onderdeel
van de dag, 1-baton, namen Rianne, Mayke, Rachel, Kirsten, Danique, Mireille, Selina, Eefke, Cynthia
en Nikkie deel en kwamen uit in
verschillende categorieën. Kirsten,
Mireille, Selina en Nikkie behaalden
allemaal in hun categorie de eerste plaats. Voor Kirsten betekende
dit ook promotie naar de Preteen intermediate categorie. Mayke en Danique werden tweede, Rachel werd
derde. Rianne, Eefke en Cynthia
vielen net buiten de podiumplaatsen. Hierna kwamen Kirsten, Mayke, Danique, Mireille, Selina, Eefke
en Cynthia op de vloer bij het onderdeel 2-baton. Ook allemaal weer
in hun eigen categorie en allen behaalden een plaats op het erepodium. Kirsten, Mireille en Selina kregen het goud uitgereikt, Mayke, Danique, Eefke en Cynthia werden beloond met zilver. Bij het onderdeel
super X-strut ontving Nikkie de zilveren medaille.
Na de pauze was het twirling team
aan de beurt met Kim, Solenne, Mireille, Celina, Cynthia, Selina en
Yvette. De routine verliep door de
drops rommeliger dan anders maar
was nog sterk genoeg om te belonen met een gouden medaille. Hierna kwamen zes twirlsters uit bij
het onderdeel dance twirl, allemaal

weer in hun eigen categorie. Danique en Selina behaalde een mooie
eerste plaats. Kirsten en Rachel behaalden de tweede plaats en Nikkie
en Mayke elk de derde plaats. Bij
het onderdeel duo dance behaalden
Mayke & Rianne een mooie eerste
plaats. Danique en Kirsten behaalden, na promotie in de vorige wedstrijd dus een categorie hoger, ook
een mooie eerste plaats. Als laatste
deze middag was het danceteam
aan de beurt. Kim, Solenne, Mireille, Celina, Yvette, Cynthia en Selina
zetten hun ‘space’ show zeer sterk
neer. Ze behaalden hiermee hoge
punten die zij niet eerder gehaald
hadden. Het optreden werd beloond
met een welverdiende gouden medaille. Voor Danique, Celina en Selina was het de laatste voorbereiding
op het EK twirl in Italie. Alle drie
staan zij op de vloer met hun 2-Baton routine in hun eigen leeftijdscategorie. Het EK is van vrijdag 25 tot
en met zondag 27 maart en is te volgen via een livestream.
Al met al een twirldag met prachtige
resultaten. Met 1 promotie, 13 gouden, 8 zilveren en 3 bronzen medailles gingen de twirlsters en trainsters
Valerie en Maaike weer huiswaarts.
Lijkt het je ook leuk om te komen
twirlen? Voor meer informatie over
twirlen kan contact opgenomen
worden met de Productgroep Coördinator Valerie Lelieveld per e-mail
twirlen@svomnia.nl of het sportpunt van SV Omnia via e-mail sportpunt@svomnia.nl.

Van links naar rechts: Achter: Kim, Yvette, Rachel, Cynthia, Selina, Eefke en
Nikkie. Midden: Mayke, Kirsten en Rianne. Voor: Mireille, Solenne, Celina en
Danique

ling) en Aalsmeer 3 (Paul van den
Berg, Tiny Amsing, Sjaak Siebeling
en Marja Springin’tVeld). Klasse B
werd gewonnen door het 4e team
van Aalsmeer (Theo van Leijden,
Elisa Houweling, Kees Kuypers en
Wim van Leeuwen). Op 22 april
volgt nog de kampioenhuldiging in
het Dorpshuis in Kudelstaart.
NK Koppelsjoelen
Afgelopen zaterdag vond het NK
Koppelsjoelen plaats in Sittard.
Slechts vier deelnemers van Sjoelclub Aalsmeer en die konden geen
potten breken in Limburg. In de BKlasse werden Joke Schagen en
Marja Springin’tVeld 9e met 111,13
gemiddeld. Theo ven Leijden en
Wijnand Springin’tVeld deden mee
in de C-Klasse en werden 8e met

gemiddeld 99,70. Nederlands kampioen werden Dick Eijlers en Siem
Oostenbrink met 136,00.
De volgende competitieavond is op
donderdag 31 maart in het Dorpshuis in Kudelstaart. Zaterdag 16
april is het NK Individueel in Barneveld. Voor informatie en uitslagen
zie ook www.sjoelclub-aalsmeer.nl
of bel met Mirjam van den Berg, tel.
0297-347439.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is woensdag
30 maart vanaf 14.00 uur in het

Rijsenhout - Ook tijdens de derde editie van de Rijsenhout Run komen deelnemers letterlijk en figuurlijk in beweging. Hardlopen én een
steentje bijdragen aan het goede
doel. Dit jaar ondersteunt de run
‘Only Friends’. Iedereen kan deelnemen, jong en oud, gevorderd of beginner, in aanloop wordt een hardloopcursus gegeven. De Rijsenhout
Run wordt woensdag 8 juni gelopen
tijdens de feestweek. Voor kinderen
tot twaalf jaar is er een sponsorloop,
iedereen ouder dan twaalf kan kiezen voor de 5 of 10 kilometer, deelname hieraan bedraagt 5 euro.
De opbrengst van de Run gaat dit
jaar naar Only Friends, een sportclub voor jongeren met een beperking. De kracht van Only Friends is
dat zij zelf geen beperkingen kent.
Ze biedt 24 verschillende sporten aan meer dan 600 sporters. De
sportclub is gevestigd in Amsterdam
en vanaf 2018 is het voortbestaan
van de stichting volledig afhankelijk
van donaties. Kijk voor meer infor-

matie op www.onlyfriends.nl. Deelnemers tot 12 jaar halen geld op
met de sponsorloop over 1 kilometer. Sponsoren kiezen voor een bedrag per 100 meter (maximale afstand is 1 kilometer) of een vast bedrag voor de gehele afstand.
Hardlooptraining
Om goed voorbereid aan de start
verschijnen kunnen deelnemers
zich aanmelden voor een serie van
zeven hardlooptrainingen in Rijsenhout. Deze worden gegeven door
een professionele trainer van Atletiekvereniging Haarlemmermeer en
bestaan uit loopscholing en gerichte training voor de 5 en 10 kilometer. De wekelijkse trainingen starten
14 april, met uitzondering van 5 mei.
Het verzamelpunt is het clubhuis
van voetbalvereniging SCW aan het
Konnetlaantje. Kosten bedragen 25
euro voor de gehele reeks, contant
te betalen tijdens de eerste training.
Informatie en inschrijving via www.
sportservicehaarlemmermeer.nl

Landelijke schaakcompetitie

AJ eenzame held voor
AAS in Groningen
Aalsmeer - AAS moest afgelopen
zaterdag naar het verre Groningen
voor de 7e ronde in de landelijke
schaakcompetitie. AAS had maar 1
opdracht: Winnen, want het degradatie spook waarde weer rond te
AAS. De Azen waren ondanks wegomleggingen en files keurig op tijd
en hadden op ieder bord een stevig ratingoverwicht op de tegenstanders, maar op de meeste borden was dit niet terug te vinden.
Invaller Peter Poncin bereikte niet
veel op bord 8 (zwart) en in overleg met Playing Captain Ben de Leur
werd remise voorgesteld. De Groningse teamcaptain liet echter zijn
man door spelen. Op bord 6 had
Mark Trimp de opening zeer origineel, maar ook erg slecht aangepakt. Op wonderbaarlijke wijze werd
het middenspel overleefd en een remise aanbod van wit werd dan ook
terecht geweigerd. Op bord 7 had
Ben de Leur (wit) een minimaal beter eindspel bereikt, maar door goede verdediging was hier geen eer te
bereiken en werd tot remise besloten. Hierop gaf ook bord 8 van Groningen remise en was de stand 1-1.
AJ Keessen stond erg slecht in de
opening en erg slecht in het middenspel maar speelde verbeten verder, voor team en handhaving. Op
bord 1 speelde Fide meester Johannes Rudolph en met fluwelen techniek werd hier de zwartspeler opgerold. Op bord 3 speelde de tweede

FM van AAS, Jeffrey van Vliet, die
de ingewikkelde verwikkelingen op
het bord uiteindelijk beter aanpakte
en de Azen op 3-1 bracht. Het zag er
alleen wel naar uit dat de Azen ook
op 3 zouden blijven staan.
Aldert stond nog steeds slecht op
bord 2, Jasper werd mat gezet en
Paul kreeg 1 Dame tegen 2 Dames en geen eeuwig schaak, hiermee kwam Groningen langszij en
daalde de stemming der Azen. Mark
had ondertussen een toren eindspel
met plus pion behaald. Altijd lastig,
maar met superieure techniek haalde Mark het punt en matchpunt
binnen, maar bij 4-4 zou de druk in
de laatste twee ronden wel erg bij
AAS liggen en daardoor werd het
erg vol om bord 2. AJ had het middenspel overleefd en was op een of
andere manier in het eindspel iets
beter gekomen, waarna zijn tegenstander een elementair eindspel om
zeep hielp en geheel verbijsterd opgaf, waarmee de Azen 5-3 scoorden
en de Azen zich op de held storten
met vele felicitaties. AJ bleef in het
Hoge Noorden door terug te gaan
naar zijn vriendin in Friesland en de
overige Azen gingen weer de lange weg terug naar de Bamboehof
in Aalsmeer, waar het wel gezellig
werd maar de gebruikelijke drukte,
zoals meestal na winst, uit bleef.
Het had net zo goed een 3-5 nederlaag kunnen worden…
Door Ben de Leur

Derde plaatsingswedstrijd

Goud voor RG-gymnastes
Madelief en Sanne
Aalsmeer - De derde plaatsingswedstrijd voor de C-gymnastes van
de selectie ritmisch gym van SV
Omnia 2000 vond plaats op 6 maart
in de Sportcampus te Utrecht. Voor
veel meiden een spannende wedstrijd. Als ze hier goed konden
draaien, hadden ze nog kans om
door te gaan naar de halve finale op
16 april.
Sanne de Vries mocht als eerste van
de meiden de vloer op in de categorie benjamins. Ze begon sterk aan
haar oefening, maar ze vindt het duidelijk nog wel erg spannend. Maar
iedere wedstrijd gaat ze vooruit. Na
Sanne mocht Sanne Cleveringa in
de categorie junioren haar routine laten zien. Eerst was bal aan de
beurt, daarna lint en knots. Ook Edita Oganisjan liet een drietal mooie
oefeningen zien. Ze zagen er mooi
en verzorgd uit. Ze deed goed haar
best. Voor Shelli Goldis is dit het
eerste wedstrijdseizoen. Wat gaat ze
hard vooruit. Ze liet een mooie oefening zien met bal en knots. Sanne
Clevering werd met lint knap eerste
en is door naar de halve finale. Edita eindigde net binnen de top 10 op
de negede plaats en Shelli net buiten de top 10. Zij werd elfde.
Na de junioren mochten de preParochiehuis in de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 16 maart is
gewonnen door Riet Hoekman
met 5950 puntten, gevolgd door
Loek Pieterse met 5882 punten,
Joop Biesheuvel met 5628 punten en Coby Bruinsma met 5135
punten.

junioren. Madelief Riepe en Noa
Spaargaren lieten hun oefening bal
en knots zien. Ook deze meiden
zijn met hun eerste wedstrijd seizoen bezig. Madelief had vooraf wat
last van de zenuwen, maar die verdwenen snel en ze liet een keurige baloefening zien en daarna haar
knotsoefening. Noa kwam eerst uit
met knots en later met bal. Ze gaat
met sprongen vooruit en eindigde maar liefst voor het eerst bij de
top 10 en wel op een negende plek.
De beide oefeningen van Madelief
werden zelfs beloond met de eerste plek. Doordat ze deze oefeningen zo goed had gedaan, zijn beide meiden door naar de halve finale. Al met al een mooie dag voor de
gymnasten van SV Omnia 2000. Op
naar 16 april.
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Sportief met Schipholfonds

Voorlichtingsbijeenkomst 31 maart

Wandelen positief voor
mensen met diabetes
Amstelland - Wandelen blijkt een
goed effect te hebben bij mensen
met diabetes. Vorig jaar is er een Diabetes Challenge in Amstelveen georganiseerd, waarbij 45 mensen met
diabetes 13 weken lang twee keer
per week getraind hebben om een
afstand van 20 kilometer te kunnen
afleggen. Bij de meeste deelnemers
was het cholesterol en de bloedglucose gedaald en een aantal mensen
kon in overleg met de huisarts minder medicatie gebruiken. Wandelen
blijkt dus een positieve uitwerking
te hebben op de lichamelijke toestand, maar ook werd er onderling
veel plezier aan beleefd. Dit resul-

teert in een blijvend aanbod voor alle mensen met diabetes. De atletiekvereniging Startbaan gaat structureel wandelgroepen begeleiden met
een wandelcoach. Indien gewenst
kan er naar een doel gewerkt worden, zoals de avondvierdaagse of
de Nationale Diabetes Challenge. Er
wordt een voorlichtingsbijeenkomst
georganiseerd om het hele plan toe
te lichten. Kom vrijblijvend luisteren
naar dit plan. Mogelijk spreekt het u
aan en kunt u ook minder medicatie gebruiken. De voorlichting is op
donderdag 31 maart om 19.00 uur
bij Atletiekvereniging Startbaan aan
de Startbaan 1a te Amstelveen.

‘Hoofdstad Aanspanning’ organiseert

Menwedstrijd in het Bos
Amstelland - Op zondag 10 april
organiseert menvereniging ‘Hoofdstad Aanspanning’ weer de jaarlijks
terugkerende recreatieve samengestelde menwedstrijd in het Amsterdamse Bos. Koetsiers en hun paarden worden getest op hun rijvaardigheid, soepelheid en uithoudingsvermogen tijdens een gezellige,
sportieve competitie. Aan dit grootse evenement nemen jaarlijks ruim
50 deelnemers mee; enkelspan,
tweespan, vierspan en zelfs de bijzondere tandem! De verschillende
onderdelen die de aanspanningen
moeten rijden zijn: Dressuurproef,
15 kilometer marathon door het bos,
met hindernissen, en vaardigheidsproef.
De dressuurproef en het vaardigheidsparcours worden gereden op
het terrein bij de Amsterdamse Manege, Kalfjeslaan 25 te Amstelveen.
Van daaruit vertrekken de aanspanningen voor de marathon kris kras
door het bos met daarin hindernissen en stap-, draf- en vrije gang

trajecten. Tijdens deze marathonrit worden de paarden en pony’s
verschillende keren door veeartsen
getest op hun conditie door middel van het meten van hun temperatuur en hartslag. Vanzelfsprekend
telt het vakmanschap van de koetsier ook mee voor de uiteindelijke
puntentelling.
Menvereniging ‘Hoofdstad Aanspanning’ nodigt belangstellenden van harte uit dit evenement bij
te wonen en de deelnemers aan te
moedigen. De toegang is gratis, bij
de manege is voldoende parkeergelegenheid en er is activiteit in het
bos van circa 08.30 tot 17.00 uur. Het
belooft weer een geslaagde dag te
worden! Menvereniging ‘Hoofdstad
Aanspanning’ stelt zich ten doel de
mensport te beoefenen en te bevorderen. De vereniging grossiert in
unieke ritten en telt circa 300 leden
in binnen- en buitenland. Meer informatie de vereniging is te vinden
op de website www.hoofdstadaanspanning.nl

Jubileumjaar tennisvereniging

All Out bestaat zestig jaar
Aalsmeer - 2016 Is een bijzonder
jaar voor All Out. De tennisvereniging bestaat zestig jaar. De naam
All Out is ontstaan door een typefout van de lokale krant, exact 60
jaar geleden. Achteraf zijn de leden
blij dat de oorspronkelijk bedoelde
naam, Always Out, het krantenbericht nooit heeft gehaald. All Out is
opgericht vanuit de firma Maarse &
Kroon. Het bestuur van All Out heeft
besloten om dit jubileum niet in stilte voorbij te laten gaan.
Voor deze gelegenheid is een jubileum commissie samengesteld vanuit de hele vereniging. Deze commissie bestaat uit Jacqueline Weijer,
Chris van Arenthals, Marcel Kesting, Devin Hoogervorst, José Blom,
Christoph van de Heuvel en Luca de
Boer. De groep gaat onder leiding
van oud-voorzitter Peter Hulsbos
een jaar met speciale activiteiten
voor en met de leden organiseren.
Een aantal leden van de commissie
heeft het vorige jubileum (50 jaar All
Out) meegemaakt. Het grootste gedeelte echter heeft het tennis de afgelopen 10 jaar pas ontdekt. Desondanks wordt de vereniging met haar
historie een warm hart toegedragen. Eenieder is enthousiast geworden voor het tennisspel en de club.
De vele actieve leden binnen de vereniging hebben de afgelopen jaren
memorabele toernooien neergezet.
Dit jaar gaat de commissie de leden

verrassen met enkele extra sportieve en gezellige evenementen. De
bekende toernooien zullen met de
eigen creativiteit inspelen op het 60
jarige jubileum. Tevens wordt de nodige clubhistorie aan iedereen voorgelegd en met een frisse blik naar
de toekomst gekeken. Dit alles zal
binnen het thema All Out & Nieuw
gaan plaatsvinden. Op zaterdag 2
april vanaf 12.00 uur vindt het openingstoernooi plaats. Aan het einde van de middag wordt het jubileumjaar met een informele receptie met borrel geopend. Alle leden
zijn op deze heuglijke dag uiteraard
welkom. Enkele sprekers zullen korte anekdotes over de club vertellen
en de commissie zal vooruitblikken
op het jaar vol activiteiten. Dit alles
gebeurt van 16.00 tot 19.00 uur in de
All Out kantine in de Sportlaan. Tussen 16.00 en 17.00 uur is er een mini-competitie tussen toptennissers
van de verenigingen uit de regio.
Alle leden worden uitgenodigd om
aanwezig te zijn bij het openingstoernooi, het mini-toernooi en/of de
aansluitende borrel om gezamenlijk
te toasten op een bijzonder tennisjaar. De jubileumcommissie hoopt
dit jaar verhalen van toen met ambities van nu te combineren. Persoonlijke fotoalbums en video’s zullen geplaatst worden op de website
van All Out en de speciaal opnieuw
geactiveerde facebookpagina.

Aalsmeer - Afgelopen donderdag
10 maart hebben bestuursleden
Tom Egbers en Rolf Groot van het
Schipholfonds een bedrag van ruim
81.000 euro uitgereikt aan organisaties actief op het gebied van sportief
bewegen in de omgeving van Schiphol. Het was de eerste uitreiking van
2016. Het Schipholfonds is een initiatief van Amsterdam Airport Schiphol en heeft als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting
te brengen. Kano op IJburg ontving
een donatie van 5.000 euro voor
supboarden. Standing up paddle
(sup) is een fysieke en duurzame
watersport in opkomst en kan ook
worden gedaan door minder validen. De vereniging heeft het plan
om ook scholen te laten kennismaken met deze sport. SV Nieuwkoop
kreeg 4.090 euro voor de aanleg van
een pannaveld, zodat kinderen veilig met elkaar kunnen voetballen als
zij geen wedstrijd of training hebben. De kinderen dragen zelf bij in
de kosten door een deel van de opbrengst van hun sponsorloop be-

schikbaar te stellen. Meersquash &
Activity in Hoofddorp ontving 8.250
euro voor ledverlichting rondom de
squashbanen. Meersquash & Activity heeft de grootste jeugdopleiding
van Nederland en al vele kampioenen voortgebracht. De tien squashbanen worden gebruikt voor topsport en breedtesport. Daarnaast
zijn er speciale projecten voor basisscholen, minder validen en senioren.
Sportief bewegen
Het Schipholfonds is in 1994 opgericht, op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol, met als doel
de maatschappelijke betrokkenheid
van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen. Het fonds
ontvangt jaarlijks een schenking
van de luchthaven. Het Schipholfonds steunt projecten die als thema sportief bewegen hebben. Voor
dit thema is gekozen omdat bewegen bij uitstek mensen verbindt en
bijdraagt aan goede gezondheid.
Meer informatie is te vinden op de
website www.schipholfonds.nl

Inschrijven kan tot 31 maart

Groot zaalvoetbaltoernooi
en feestavond bij de ZABO
Aalsmeer - Sportliefhebbers kunnen zaterdag 16 april alvast in hun
agenda noteren, want op die datum
houdt de ZABO groot feest. De ZABO zaalvoetbalvereniging is al vele jaren een begrip in Aalsmeer en
omstreken. Zoals bekend werd de
vereniging in 1976 opgericht (onder andere door Co Schellingerhout) en bestaat nu in het jaar 2016
exact veertig jaar. Vele teams en
zaalvoetballers uit vooral Aalsmeer,
Kudelstaart en Rijsenhout hebben
in die veertig seizoenen meegedaan
aan de competitie en heel veel plezier beleefd aan het avondje ZABO
dat altijd plaatsvond in sporthal de
Bloemhof of de Proosdijhal op de
zaterdagavond. Het 40-jarig jubileumseizoen wordt opgeluisterd met
extra festiviteiten. Op zaterdag 16
april wordt er een groot zaalvoetbal
toernooi gehouden met aansluitend
een daverende feestavond die in de
lijn der verwachtingen zéér druk bezocht gaat worden. Het huidige ZABO-bestuur is in samenwerking met
diverse vrijwilligers gestart met de
nodige voorbereidingen en die verlopen voorspoedig. Als lokatie voor
dit sportevenement is gekozen voor
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. In deze sporthal kan gelijktijdig
gebruik worden gemaakt van twee
sportzalen en dat is bijzonder handig. Iedereen kan meedoen met het
zaalvoetbaltoernooi. Inmiddels hebben de huidige deelnemers aan de
reguliere competitie al een uitnodiging ontvangen, daarnaast is er voldoende plaats voor veel meer deelnemers.
‘Wie jarig is trakteert’
Er wordt gerekend op aanmelding
van veel oud-leden maar ook andere belangstellende (jeugdige) sporters en zaalvoetbalteams die nooit
bij de ZABO betrokken zijn geweest
kunnen zich inschrijven. De inschrijving is sinds donderdag 17 maart
opengesteld. Wie mee wil doen met
het toernooi kan zich aanmelden via
het volgende email-adres: 40jaar@
zaboaalsmeer.nl. Ook kunnen mensen de ZABO-website aanklikken
en dan via het tabblad Contact het
contactformulier invullen en verzenden. Ga hiervoor naar www.zaboaalsmeer.nl. Een bekende uitdruk-

Sjoelcompetitie
bij BV Oostend
Aalsmeer - De volgende sjoelcompetitieavond is na de Pasen op donderdag 31 maart vanaf 20.00 uur in
buurthuis het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De deuren gaan vanaf 19.30 uur open voor de inschrijving.

De leden van de jubileumcommissie.

king luidt: ‘Wie jarig is trakteert’ en
dus mogen alle zaalvoetbalploegen geheel gratis deelnemen aan
dit groots opgezette jubileumtoernooi. Er hoeft géén zaalhuur betaald te worden, die wordt namelijk
bekostigd door verschillende sponsors. Schrijf je snel in want vol is vol,
de uiterste inschrijfdatum is op donderdagavond 31 maart. De opzet is
dat er ongeveer twintig zaalvoetbalteams kunnen deelnemen aan het
toernooi. De ploegen worden verdeeld over diverse poules en spelen korte wedstrijden in beide zalen
van de Bloemhof. De aftrap van de
eerste zaalvoetbalpartij is om vier ‘s
middags en de grote finale zal om
pakweg half tien in de avond worden gespeeld. Vermeldingswaard
is de aanwezigheid van een EHBOster en sportmasseuse. Voetballers die lang niet hebben gespeeld
wordt aangeraden voorzichtigheid
in acht te nemen, want deelnemen
blijft wel op eigen verantwoordelijkheid. Na afloop van het toernooi
volgt de prijsuitreiking in de kantine
direct gevolgd met de start van een
daverende feestavond in Sportcafé
de Midi’s met muzikale medewerking van een drive-inn discotheek.
Inmiddels zijn er al aardig wat personen uit de roemruchtige ZABOhistorie benaderd om aanwezig te
zijn op het veertigjarig jubileumfeest
(wat natuurlijk ook betiteld kan worden als een soort van reünie).
Onvergetelijk jubileumfeest
Vele oud-voetballers/teams, oud
scheidsrechters,
oud-bestuursleden en supporters van weleer worden verwacht. Omdat er zo ontzettend veel mensen betrokken zijn
geweest in veertig jaar ZABO is
het voor de organisatie onmogelijk iedereen persoonlijk te benaderen. Dus wie vergeten is, wordt middels dit persbericht van harte uitgenodigd om een onvergetelijk jubileumfeest mee te maken. Iedereen is
welkom om de wedstrijden te bekijken en/of later op de avond aan te
schuiven bij het feestgedruis in de
kantine. Speciaal voor het komende evenement op 16 april is er op
Facebook een nieuwe pagina aangemaakt met als naam: Veertig-jaar
ZaboAalsmeer.
Donderdag 17 maart heeft buurtvereniging Oostend een gezellige sjoelavond gehad en een beetje Pasen gevierd. Er was Paasbrood,
koek, eitjes en bitterballen. Er is ook
gesjoeld en bij bijna iedereen waren
er positieve resultaten.
In de prijzen vielen Siem Kooy met
122,1, Jopie de Vries met 116,5, een
gelijke stand voor Leo Faassen en
Ton Klein met 110,9 en Sjaak Bleeker met 101,7 gemiddeld.

Rink Rewijk, derde plaats jongens B pupillen (op kop).

Atletiek jeugd

Derde plaats Rick Rewijk
tijdens finale regiocross
Aalsmeer - Op zaterdag 19 maart
vond in Wieringerwerf, vlak bij de
afsluitdijk, de finale van de regio
cross plaats. Van de jeugd van AVA
hadden 20 pupillen zich voor deze
finale geplaatst. Bij de B pupillen
wist Rink Rewijk in een sterk veld
van ongeveer 80 kinderen beslag
te leggen op de derde plaats. Mede
dankzij zijn prestatie werden de jongens B pupillen regio kampioen als
team. Naast de prestatie van Rink
waren er nog meer mooie prestaties. Bij de mini pupillen liep Julius
van Wilgenburgh naar een achttien-

de plaats. Bij de C pupillen liepen
Sophie Lucas en Nils Smithuis hun
eerste finale. In een heel groot veld
van meer dan 60 kinderen legden
beiden beslag op de tiende plaats.
De jongens A pupillen konden helaas de verwachtingen in een heel
groot sterk veld niet waar maken.
Toch liep Sven Muurling naar een
hele mooie zevende plaats. De andere kinderen eindigen nog steeds
heel mooi midden in de grote velden
deelnemers. Voor de AVA jeugd zit
het cross seizoen er nu op en gaat
het baanseizoen beginnen.

Ambassadeur aangepast sporten

Rolstoeltennisser Ruben
timmert aan de weg!
Aalsmeer - Wethouder sport Gertjan van der Hoeven bezocht afgelopen woensdag een training van de
16 jarige Aalsmeerse rolstoeltennisser Ruben Spaargaren. De wethouder feliciteerde Ruben met zijn Nederlands junior kampioenschap rolstoeltennis én wilde graag weten
hoe Ruben zo’n toptalent is geworden. Ruben Spaargaren is in 2010,
op zijn elfde jaar, in aanraking gekomen met rolstoeltennis nadat hij
kort daarvoor gehandicapt raakte
en in een rolstoel belandde. Na vier
jaar trainingen te hebben gevolgd
via Stichting Rolstoeltennis in Badhoevedorp is Ruben anderhalf jaar
geleden geselecteerd voor het Nederlandse junioren team. Ook bij
de senioren slaat Ruben al een aardig balletje mee. Ruben is door de
ABN-AMRO geselecteerd als partner van de toekomst en dat betekent dat hij wordt begeleid door de
beroemde rolstoeltennisster Esther
Vergeer.

weldig om Ruben te zien tennissen, hij is zo snel en behendig en
heeft zo’n natuurlijk slag. Hij kan
met recht een ambassadeur van
het Aalsmeerse aangepaste sporten
worden genoemd en ik ben erg onder de indruk van de prestaties en
het doorzettingsvermogen van onze
plaatsgenoot.”
De gemeente Aalsmeer heeft Sportservice Haarlemmermeer gevraagd
om te fungeren als vraagbaak en
adviescentrum voor de Aalsmeerse sporters met een beperking. Bij
hen kan iedereen met een beperking die wil gaan sporten terecht
met de vraag wat de dichtstbijzijnde vereniging is. Kijk voor meer informatie op Sportservicehaarlemmermeer.nl. Zwemvereniging Oceanus en tennisvereniging All Out organiseren al activiteiten voor deze
doelgroep. Rolstoeltennisser Ruben
Spaargaren en zijn prestaties volgen kan via www.rubenspaargarentennisonwheels.nl

Olympische Spelen
De Havo scholier: “Mijn droom is om
in 2020 mee te doen met de Olympische Spelen in Tokio. Daar train ik
hard voor en door mee te doen met
verschillende internationale toernooien en door nu al ervaring op te
doen hoop ik mij uiteindelijk te kwalificeren. In mei ga ik bijvoorbeeld
met het Nederlands team naar Tokio
om mee te doen in de World Team
Cup (een soort Davis Cup). Vorig
jaar zijn we in dat toernooi in Turkije
tweede geworden, dus ik hoop dat
we die prestatie op zijn minst kunnen evenaren.”
Onder de indruk
Gertjan van der Hoeven: “ Het is ge-

Tafeltenniscompetitie

Ruime overwinningen voor
alle Bloemenlust teams
Aalsmeer - Bloemenlust 1 ontving in
de Bloemhof de ‘buren’ Amstelveen
3 en nu was de start een keer goed
met een overwinning van Johan Berk.
Bart Spaargaren moest zich na een
spannende wedstrijd helaas gewonnen geven met 8-11 in de beslissende vijfde game, waarna Ed Couwenberg de stand weer naar 2-1 tilde.
Door het dubbelspel te winnen kwam
Amstelveen weer op gelijke hoogte, maar daarna was het toch Bloemenlust dat de toon aangaf. Met drie
zeges van Ed en Johan en twee van
Bart werd de eindstand bepaald op
8-2. Bloemenlust 2 speelde uit tegen
Tempo Team 10. Tempo Team staat
laatste, maar daar was in eerste instantie niets van te merken. Danny
Knol en Peter Velleman verloren hun
eerste partij en Tempo Team stond
met 2-0 voor. Maar daarna had Tempo Team niets meer in te brengen. Alle volgende partijen werden gewonnen door Bloemenlust, waarbij eerst
Horst Krassen het goede voorbeeld
gaf met alleen maar de tafeltennisbal
terugbrengen op de tafelkant van de
tegenstander. Danny en Peter wonnen het dubbel met goed spel en
vervolgens gingen ook alle enkelspe-

len naar de bezoekers uit Aalsmeer.
De allerlaatste wedstrijd stond Peter
achter met 2-0 in games, maar wist
zich goed te herstellen en won alsnog in vijven. Einduitslag 2-8. In de
strijd tegen degradatie deed hekkensluiter Bloemenlust 3 goede zaken
met een 7-3 overwinning op middenmoter Diemen 5. Irene Gerritsma was
goed voor drie zeges en Ton de Hollander en Philippe Monnier tekenden
allebei voor twee punten. Philippe
had ook kansen op een derde overwinning, maar verloor nipt met 8-11
in een beslissende vijfde game. Irene
en Ton wisten helaas het dubbelspel
niet in hun voordeel te beslissen. Met
deze prima uitslag heeft Bloemenlust
3 de laatste plaats overgedaan aan
De Volewijckers 3 en zit Diemen 5 nu
op de hielen.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

24 maart 2016

Hockeycompetitie heren

en laag werd binnengesleept door
strafcorner kanon Mark Weber: 1-1.
De wedstrijd was weer helemaal
open. Bijna jammer dat vlak erna gefloten werd voor de rust. In
de tweede helft werd de wedstrijd
steeds sneller en spannender. Corner en kansen over en weer, maar
doelpunten vielen er niet. Eén op
één duels werden harder en de eerste kaarten bleven daarom ook niet
uit. Dit maakte het dat de wedstrijd nog meer open kwam te staan
en Qui Vive enkele goede kansen
kreeg, maar iedere keer net niet
weet te scoren. Ook niet uit twee late strafcorners die de wedstrijd kunnen beslissen. Het werd extreem
spannend in de laatste minuut. Cartouche kreeg nog drie strafcorners,
maar door goed verdedigend werk
van de Kwakelse cornerverdediging
bleef het 1-1. Dit weekend hebben
de Qui Vive H1 heren vrij. De eerstvolgende wedstrijd is op zondag 3
april, thuis aan de Vuurlijn tegen
Ring Pass.

47

Zoektocht naar vermiste
hond Sharif uit Istanbul

Cartouche en Qui Vive
aan elkaar gewaagd: 1-1
De Kwakel - Na 15 wedstrijden is
Qui Vive H1 koploper van de ‘Jupiler League’ van het voetbal, de
Overgangsklasse. Vorige week wist
de ploeg van Amersfoort te winnen
met 3-2. Afgelopen zondag stond
Cartouche op het programma. Een
ploeg die dit jaar mee wilde strijden
om de bovenste twee plekken. Maar
tekort kwam in alle toppers en hierdoor op een vijfde plaats staat. Een
goede, harde en gevaarlijke ploeg.
Het was dan ook een wedstrijd
waarin de hockeyers alles moesten geven voor een goed resultaat.
De wedstrijd was amper op gang
of Cartouche kreeg de eerste kans
door een afvallende bal. Op snelheid werd deze kans hard en laag
binnen geschoten en keek Qui Vive
tegen een vroege achterstand aan.
De wedstrijd vorderde gestaag en
kansen waren er aan beide kanten.
Qui Vive begon beter te spelen en
speelde veelal om de cirkel van Cartouche. Dit resulteerde in kansen en
strafcorners waarvan er één hard

• Nieuwe Meerbode

Projecten in Tanzania en Oeganda

Cheques Doopsgezinde
Gemeente van OSA
Aalsmeer - In de maand maart zijn
twee cheques uitgereikt door OSA
aan de Doopsgezinde gemeente
Aalsmeer. Tijdens de bazaar van 14
november is geld ingezameld (twee
keer 1800 euro) voor een project in
Tanzania van Spot Tanzania Nederland. Het betreft de verbetering en
uitbreiding van watervoorziening in
de drie dorpen Goka, Nkelei en Karumele in Tanzania door Chamavita in Lushoto. Ook is er geld ingezameld voor de bouw van huisjes in Oeganda van PEFO (Phoebe
Education Fund for AIDS Orphans)

waar grootouders de zorg dragen
voor hun kleinkinderen. Eén huisje kost 3000 euro en de aanvraag
loopt via Grannies2grannies in
Friesland. Penningmeester Stef Holling van OSA mocht dan ook twee
cheques als verdubbeling overhandigen van elk 1800 euro. Meer informatie over de projecten is te vinden
op www.spottanzania.nl en www.
chamavita.nl en www.pefoug.org
en
www.grannies2granniesfriesland.nl en www.dgaalsmeer.nl. Info
over de Stichting OSA op www.osaaalsmeer.nl

Amstelland - Sinds 17 januari
wordt Sharif vermist. Stichting Animal Care Projects bemiddelt adoptie
van honden uit het bosasiel in Istanbul. Op zondag 17 januari kwam de
geadopteerde hond Sharif vanuit Istanbul op Schiphol aan, waar hij vlak
na aankomst ontsnapte. Raymond
Hoffman, coördinator van de zoekactie: “Het is afschuwelijk dat Sharif
nu niet in zijn warme mand ligt, maar
ergens rond zwerft. We gunnen hem
een veilige plek, die kans kreeg hij,
maar het is door een ongelukkige samenloop van omstandigheden helemaal misgelopen. Een ware nachtmerrie, voor de hond, maar
ook zeker voor de betrokken vrijwilligers.” Direct na zijn vermissing is
door de stichting een grote zoekoperatie opgezet. Aanvankelijk op
het terrein van Schiphol, waar Sharif
meerdere keren door mensen gezien is. Maar na 2 weken werd de
zoekactie vervolgd in het Amsterdamse bos, omdat op basis van aanwijzingen duidelijk werd dat Sharif
zich in het bos bevond. Tot tweemaal
toe is er een vangkooi neer gezet
en er zijn voederplekken met wild-

camera’s gemaakt op plekken waar
Sharif mogelijk gezien zou zijn. Ondanks al deze acties en de geweldige hulp van vele vrijwilligers is Sharif
nog niet gevonden. Door het uitblijven van nieuwe meldingen, is het
momenteel onduidelijk waar Sharif
zich bevindt. Er bestaat een kans
dat hij niet langer in het bos verblijft.
Raymond maakt zich veel zorgen om
het lot van Sharif: “We zijn heel erg
dankbaar voor alle hulp, de mensen
die steeds weer klaarstaan als er gezocht moet worden. Maar doordat er
geen zichtmeldingen zijn, maak ik
me steeds meer zorgen. We weten
niet waar hij is, of hij nog leeft. Onze
angst is dat hij ergens gewond ligt
en hulp nodig heeft.” De stichting
roept mensen op om naar Sharif uit
te kijken. Heeft u zicht op de hond?
Jaag hem niet op. Blijf rustig en op
afstand, probeer een foto te maken
en bel direct naar 06-46170235. Op
dit nummer is de stichting dag en
nacht bereikbaar. U kunt ook bellen naar een dierenambulance in uw
buurt. Meer informatie over de zoektocht staat op de facebook pagina
“Waar is Sharif”.

Cursus ‘Omgaan
met dementie’

zorgcentrum, iedere geïnteresseerde
is van harte welkom na aanmelding.
De cursus start op woensdag 20 april
van 10.30 tot 12.30 uur en bestaat
uit zes wekelijkse bijeenkomsten bij
Mantelzorg & Meer aan de Laan van
de Helende Meesters 431 in Amstelveen. Aanmelden kan tot 13 april. De
cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Neem voor meer informatie
contact op via 020-3335353, via info@mantelzorgenmeer.nl of kijk op
www.mantelzorgenmeer.nl.

Moestuinendag Meerlanden

Freddie en de Worstenkoning in Poppentheater
Amstelveen - ‘Freddie en de Worstenkoning’ is een prachtig poppenspel van theater Gaffel & StoryBasedMedia over vriendschap, verlangen en vrijheid. Theater Gnaffel behoort tot de top van poppentheatergezelschappen in Nederland!
Freddie is een echte zwerfhond. Hij
is altijd met zijn maat Bob op pad.
Totdat Freddie wordt gevangen en in
het asiel terechtkomt. Hij vindt het
vreselijk om opgesloten te zitten.
Gelukkig is daar Bibi; een woeste kleuter. Zij wil Freddie dolgraag
hebben. Het valt alleen niet mee
om Bibi’s huisdier te zijn. Freddie
moet stilzitten, zich laten borstelen
en kunstjes leren. Op een dag zetten Bibi en Freddie de hele slagerij

op zijn kop. Dat blijft natuurlijk niet
zonder gevolgen. Freddie moet terug naar het asiel en Bibi krijgt huisarrest. Of lukt het de twee om aan
hun straf te ontkomen?
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen al van
tevoren de avonturen van Freddie
beleven via de zogenaamde SwipeStories. Dit zijn voorleesverhalen, die als gratis App te downloaden zijn. Meer informatie hierover
op www.freddiessite.com.
De voorstelling Freddie en de Worstenkoning is te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag 27
maart. Aanvang is 14.30 uur. Reserveren kan via 020-6450439, of via
www.amstelveenspoppentheater.nl

Aalsmeer - Vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag, organiseert Meerlanden voor de tweede keer de Moestuinendag. Volkstuincomplexen en
buurtmoestuinen in de het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen op die dag gratis maximaal 5
kubieke meter Meer Compost laten
bezorgen. Een goed moment voor
tuinders om de bodem nieuwe energie te geven en te ervaren dat organisch keuken- en tuinafval (GFT) letterlijk het begin is van iets moois.
Van GFT wordt compost gemaakt;
door dit toe te voegen aan de bodem
stimuleert het de groei van groente
en fruit. Na het oogsten – en natuurlijk het eten – van de gewassen kunnen de schillen, loof en klokhuizen
weer in de GFT-afvalcontainer om er
compost van te maken. Moestuinders die in aanmerking willen komen
voor Meer Compost kunnen een e-

De Kwakel - De laatste bondswedstrijd tegen SNA ging jammerlijk verloren voor de Kwakelse dammers, hierdoor ging promotie verloren. Den Helder was al onbereikbaar maar de tweede plaats zat er
voor damclub Kunst en Genoegen
nog wel in en daarmee een promotie naar de ere klasse. Voorwaar
kunnen de K&G-ers terugkijken op
een bijzonder goed bondsseizoen in
de hoofdklasse, waarin Wim Keessen bijna topscoorder van deze
klasse werd. Wel behaalde Wim de
Th. Voorn-prijs als ongeslagen kopman van zijn team. Het eerste team
krijgt het volgend seizoen te kampen met het tweede team van K&G,
de mannen van Leo Hoogervorst
werden kampioen in de eerste klasse. In dit team ging de Th. Voornprijs naar kopman Wim Konst. Een
derby tussen De Kwakel en Nieuwveen staat daarmee nu al op het
programma in ’t Fort De Kwakel. In
dit fort werd afgelopen maandagavond het kampioenschap betwist.
Remise tegen Wim Konst was voldoende voor Adrie Voorn om kampioen van zijn club te worden, hiermee volgt hij Wim Keessen op. Met
deze titel kan Adrie weer verder stapelen en zijn 27e steentje bijdragen.
Piet van der Poel kon net niet win-

nen van Piet Terlouw en daardoor
Wim Keessen niet meer inhalen, wel
legde de tachtigjarige fraai beslag
op de derde plaats vlak achter Wim.
De laatste weken van dit damseizoen zullen in het teken staan van
bekerwedstrijden, in deze strijd gaat
Wim Keessen aan kop. Al rook Wim
wel aan zijn eerste nederlaag tegen
Jos Harte. Een zeer verdienstelijk
punt was maandagavond weggelegd voor Bert van Wermeskerken,
hij bedwong sluwe Leo, de vorst van
Vrouwenakker.

Gerard wint bij
ouderensoos

Gerard de Wit met 100 punten de
beste, gevolgd door Bets Teunen
met 192 punten en Henny de Wit
met 248 punten. Voor inlichtingen:
Mevrouw R. Pothuizen, telefoon:
0297–340776.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstellenden zijn welkom om eens mee te
komen kaarten of jokeren. Kom gerust eens kijken. Op donderdag 17
maart is het klaverjassen gewonnen
door Riet Pothuizen met 5589 punten, op twee Wim Buskermolen Pzn
met 5394 punten en op drie is Loes
Versteeg geëindigd met 5243 punten. Bij het jokeren was deze week

Victor winnaar
dartcompetitie
Aalsmeer - Het was weer een sportieve dart avond afgelopen dinsdag.
De spelers waren goed in vorm. Dit
was te merken aan de hoge uitgooien. Zo had Victor van Schie er

Lokale keten sluiten
Het idee voor deze actie ontsproot
op de Landelijke Compostdag, waarop Meerlanden in veertien gemeenten gratis 55.000 zakken Meer Compost uitdeelt. Zaterdag weer! Onder
moestuinders bleek ook vraag naar
de natuurlijke compost uit keukenen tuinafval. Door op de Moestuinendag gratis in deze vraag te voorzien sluiten bewoners, gemeenten en Meerlanden samen de lokale voedselketen, van organisch afval naar voedsel. Het groenafval van
de gewassen uit de tuinen wordt immers weer compost dat de groei van
nieuwe gewassen stimuleert.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Damtitel voor Adrie Voorn

mail sturen naar moestuinendag@
meerlanden.nl. Maximaal twintig initiatieven komen in aanmerking voor
de gratis Meer Compost, op volgorde van aanmelding.

Amstelland - Mantelzorg & Meer
start een cursus ‘Omgaan met Dementie’ voor partners van iemand
met dementie. De cursisten krijgen
informatie over dementie en tips en
handvatten voor het omgaan met de
veranderende partner. Daarnaast is
volop gelegenheid voor het delen van
ervaringen. Het maakt niet uit of de
dementerende thuis woont of in een

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

Tweede ronde
seniorenschaak
Aalsmeer - In de tweede ronde van
het seniorenschaaktoernooi te Amsterdam liet Ben de Leur kwaliteitswinst liggen, omdat hij een directe mataanval zag. Helaas was die in
1 zet te weerleggen en stond Ben
slechter. Op het moment dat zijn tegenstander mat in 2 kon geven stelde deze echter remise voor! Na enige overwegingen maar aangenomen en met zeer onduidelijke gevoelens huiswaarts. In de B-groep
gaat Ferry Weverling aan kop na
een strakke overwinning. In groep C
wist alleen Jan van Willigen te winnen. Hans Pot verloor al snel een pion en kon de partij niet houden ondanks lang verzet. Oud SCA crack
Gerrit Harting verloor jammer genoeg weer. In groep D speelde Rob
van Haaften, na eigen zeggen, in
tijdnood een bange remise.
Door Ben de Leur
één van 133, waarmee hij ook eerste is geworden, Franklin Dolk gooide de hele avond een prima score
en werd dan ook tweede. De derde plaats was voor Kees de Lange,
die zelf niet zo tevreden was met
z’n spel maar toch Sebastiaan Dolk
voor bleef, die genoegen moest nemen met de vierde plaats dit keer.
Een plek die hij niet gewend is,
maar hij kwam niet goed uit met de
dubbels die hij wilde gooien. De één
staat er nu eenmaal ook op en daar
is menig darts speler niet blij mee.
De darts competitie begint iedere
dinsdag om 20.00 uur in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Darters vanaf 16 jaar zijn welkom. Deelname kost 2,50 euro per avond. De
zaal is vanaf 19.30 uur open.

Telefoon:
Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:
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Weekblad de Nieuwe Meerbode
Visserstraat 10 - 1431 GJ Aalsmeer
Foto Kruyt
Foto de Boer
Annemieke’s Kramerie
Wittebol Wijn
DA Drogisterij De Horn
DIO Drogisterij Anna

Raadhuisplein 15 Aalsmeer
Zijdstraat 43 Aalsmeer
Machineweg 3 Aalsmeer
Ophelialaan 116 Aalsmeer
Beethovenlaan 54 Aalsmeer
Einsteinstraat 85a Kudelstaart

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.meerbode.nl
GRATIS kAbAALTJES WORdEN GEPLAATST ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

