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

1 uurtje verzet
Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer
Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Leerlingen De Hoeksteen
planten bomen in park

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

Makelaars
Wij bieden een breed palet
verkoop en aankoop diensten
HouseHunting0297.nl
0297- 440260

7 dagen in de week
geopend
➜ Geef oude spullen een
tweede kans!! Bel ons
en we komen bij u langs!!
➜ Wij zijn op zoek
naar vrijwilligers!
Oosteinderweg 205a • 1432 AS Aalsmeer
06-19592968 • kringloopmania-aalsmeer.nl

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

Veel animo voor participatieavond over VVA-terrein

Wethouder: “Er gaat nogal wat
gebeuren in de Hornmeer”
Aalsmeer - Er gaat de komende jaren behoorlijk veel veranderen in de Hornmeer. In 2014 is een
aanvang gemaakt met de realisatie
van een ontwikkelingsvisie voor dit
gebied. Aanleiding waren de plannen voor de fusie van de twee voetbalverenigingen VVA en RKAV. Inmiddels is een vernieuwd en groter
voetbalcomplex gerealiseerd aan de
Beethovenlaan voor voetbalclub FC
Aalsmeer. De uitbreiding met voetbalvelden is ten koste gegaan van
het Hornmeerpark. Er is een ‘hap’
uitgenomen en de directe afspraak
hierbij was dit deze verkleining op
z’n minst gecompenseerd dient te
worden op het oude VVA-terrein
aan de Dreef. Over de herinvulling van dit gebied tussen de Dreef,
Zwarteweg en Burgemeester Kasteleinweg ging de participatieavond
afgelopen maandag 20 maart. In de
mooie kantine van FCA vond deze
plaats en de opkomst was ondanks
de regen en de harde wind heel
goed te noemen.

de parkeergelegenheid in de Beethovenlaan wordt deze zomer nog
een aanvang gemaakt en de nieuwe inrichting levert 50 extra plaatsen op. Het terrein bij het zwembad
moet wat langer wachten op de opknapbeurt, eerste helft van 2018 is
de planning. Met de renovatie van
het Hornmeerpark wordt nog deze
maand een aanvang gemaakt. Eerste klus is baggeren, van april tot
september volgt de inrichting en de
finishing touch met het planten van
nieuw groen is in het najaar. Op de
strook groen langs de Zwarteweg,
tussen de Dreef en de Burgemeester Kasteleinweg, wil de gemeente huizen bouwen voor starters en
jongeren. Informatie hierover volgt
deze of volgende maand. De Dreef
wordt ook veiliger gemaakt voor
fietsers met suggestiestroken en de
rotonde krijgt een aanpassing. Wethouder Van der Hoeven hield even
een pauze. “Ik begrijp dat u denkt:
Tjonge, tjonge er gaat nogal wat gebeuren in de Hornmeer.”

Sporthal nadert voltooiing
In zijn voorwoord maakte wethouder Gertjan van der Hoeven een
‘opsomming’ wat de Hornmeer qua
verandering te wachten staat. De
bouw van de derde sporthal aan het
zwembad nadert de voltooiing. Het
gebouw is wind- en waterdicht en
de oplevering, inclusief vernieuwde
horeca, wordt eind deze zomer verwacht. Op het terrein van VVA aan
de voorkant bij de Dreef komt de
fusieschool van De Wegwijzer, De
Hoeksteen met kinderopvang onder de naam Triade. De aanbesteding loopt en de planning voor ingebruikname is schooljaar 2018/2019.
De schoolgebouwen in de Meervalstraat en Roerdomplaan gaan
met de grond gelijk gemaakt worden. Hiervoor in de plaats komt woningbouw in combinatie met een
Gezondheidscentrum zoals in het
Centrum, wel iets kleiner, met eerstelijns zorg van onder andere dokters, fysiotherapie en tandartsen.
Ook worden hier grondgebonden
woningen met een tuin gerealiseerd
voor gezinnen.

Speeltuin en picknickweide
Maar, de avond ging natuurlijk over
het oude VVA-terrein. Hoe zien inwoners deze het liefst ingericht. Er is
in enkele klankbordgroepen al een
aanvang gemaakt en hierin hebben zowel jongeren als ouderen
hun licht op laten schijnen op deze best grote, groene locatie. Suggesties zijn onder andere natuurlijk spelen (bij de fusieschool komt
een avontuurlijke speeltuin), skateplein, fietscrossen, recreatie- of
picknickweide, voet- en basketbalveld en een buurttuin. Het terrein is
nu nog een soort ‘vlekkenplan’ en
vraagt om verdere uitwerking volgens wens van de inwoners. Aan de
aanwezigen werd dan ook gevraagd
om aan te melden voor vorming van
meerdere klankbordgroepjes om
tot concrete plannen te komen. Dit
jaar en 2018 zullen nodig zijn om alle plannen te maken en (financiële)
beslissingen te nemen. In 2019 kan
dan de daad bij het woord gevoegd
worden.

Parkeerterreinen en woningen
De parkeerterreinen bij het zwembad en de voetbalvereniging en de
kinderboerderij gaan eveneens op
de schop. Met de metamorfose voor

Subsidie SLS
Dat de inrichting van dit tweede
park veel geld gaat kosten, mag
duidelijk zijn. Wethouder Van der
Hoeven noemde in deze de tweede trans van de Stichting Leefomgeving Schiphol, die graag wil in-

vesteren in gebiedsgerichte plannen ter verbetering van de leefbaarheid in plaatsen rondom de luchthaven. Aalsmeer is één van de zwaarst
gehinderde gemeenten. De hinder
is momenteel dubbel zo zwaar, de
Kaagbaan is de komende maanden
dicht voor onderhoud. “Hij is pas
twee dagen dicht en ik heb er nu
al veel last van”, aldus de wethouder. Hij vond dan ook dat Aalsmeer
wel een claim van een paar miljoen
euro mag indienen bij de SLS. “Wie
niet waagt, wie niet wint. Het gaat
hier om een miljoenen investering
en de bijdrage van SLS kan voor
Aalsmeer de extra slagroom op de
taart zijn.” Het woord werd als laatste van het officiële gedeelte gegeven aan jongerenwerker Marco den
Haan en de 14-jarige bewoonster
Nikita, die zich samen met andere
jongeren aangemeld heeft om mee
te denken over de invulling. Nikita
zou graag een voet- en basketbalveld terug zien. Dit gaat verdwijnen
bij de huidige scholen in de Roerdomplaan. Opmerkelijk noemde
Marco het feit dat de jongeren geen
Wifi-spot in het park hoeven en ook
niet meer zo’n klassieke JOP als nu
in de Hornmeer nog aanwezig is,
maar liever een plek gecreëerd willen zien waar jong en oud samenkomen. Dit kan mooi in de oude kantine van VVA. Dit gebouw blijft, gaat
opgeknapt worden en gaat dienst
doen als onderkomen voor onder
andere de buurtvereniging. De aangrenzende kleedruimtes gaan wel
binnenkort gesloopt worden. De gebouwtjes zijn momenteel het doelwit van vernielingen. Oh, en de Hondenschool wil graag haar huidige
trainingsveld behouden, maar ziet
dat graag in drieën gedeeld en wel
betrokken worden bij de parkachtige inrichting.
Meedenken?
Daarna was het aan de aanwezigen
om hun wensen op papier of onderling te delen. Tal van ideeën werden geopperd en genoteerd. Aan
de klankbordgroepen en de ambtenaren nu de taak om hiermee verder aan de slag gegaan. Niet geweest, maar wilt u/jij wel meedenken? Kijk dan voor meer informatie op de website van de gemeente:
www.aalsmeer.nl.
Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Gisteren, woensdag
22 maart, was het weer Nationale Boomfeestdag. Dit jaar wordt
het 60-jarig jubileum gevierd. In
Aalsmeer hebben leerlingen van basisschool De Hoeksteen bomen geplant in het Seringenpark. De zesentwintig leerlingen uit groep zes
hebben samen met wethouder Ad
Verburg vijf bomen geplant rondom de vijver in het Seringenpark
(aan de kant van de huizen). Vooraf hield de wethouder op de school
een praatje voor de leerlingen. De
leerlingen lieten op hun beurt zien
wat ze hebben geleerd, met onder
andere een quiz en een rap.
Daarna werd naar de locatie gelopen en assisteerden de leerlingen
om de beurt de wethouder en de

Babyvoeding uit
winkel gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 18 maart
rond half drie in de middag heeft een
stel in snel tempo negentien pakken
Nutrilon babyvoeding uit een winkel
op het Praamplein gestolen. De twee
maakten zich daarna snel uit de voeten en zijn in een grijze Volkswagen

Scooterkeuring
door politie
Aalsmeer - Heb jij een snorfiets,
bromfiets of een elektrische scooter? Dan een tip voor jou. Vanavond,
donderdag 23 maart, kunnen eigenaren van deze ‘tweewielers’ hun
voertuig gratis laten ‘keuren’ bij het
politiebureau aan de Dreef. De constructiesnelheid wordt gemeten en
de snor- of bromfiets of elektrische

groenmedewerkers met het planten
van de bomen. Er waren namelijk
aardig wat scheppen beschikbaar,
maar geen 26 stuks. De jongens en
meisjes hebben uiteindelijk allemaal
geholpen bij het planten en daarna
dichtscheppen van de gaten voor de
bomen. Er zijn drie Trompetbomen,
een Moerascipres en een Honingboom geplaatst. Toen alle bomen
geplant waren, heeft wethouder Ad
Verburg een herinneringspaal onthuld ter ere van het zestigjarig bestaan van de landelijke boomfeestdag. En daarna was het tijd om weer
terug te gaan naar de nabij gelegen
school in de Ophelialaan. De leerlingen kregen als dank voor hun hulp
en hun bijdrage aan een groen(er)
Aalsmeer een passend presentje,
een plantenkasje, aangeboden.

of Volvo er vandoor gegaan. De dieven zijn een man en een vrouw met
een licht getinte huid. Beiden zijn
volgens getuigen tussen de 35 en 45
jaar oud. De man is 1.80 tot 1.85 meter lang en heeft een normaal postuur. De vrouw heeft eveneens een
normaal postuur en heeft zwart of
donker haar. Mogelijk zijn er inwoners die meer informatie hebben, zij
worden verzocht die te melden bij de
politie via 0900-8844.
scooter wordt gecontroleerd op verplichte inrichtingseisen. Er zullen
geen bekeuringen uitgedeeld worden. Uiteraard wordt bij gebreken
aangeraden om deze te laten repareren. Na de ‘keuring’ boetevrij verder, betekent alles in orde. Deelname aan de actie geschiedt op geheel eigen risico. Schade, die door
de rollenbank of collega’s wordt
toegebracht, is voor eigen rekening. Deelname is, zoals al vermeld,
gratis. De keuring is vanavond van
19.00 tot 21.00 uur.

Groen blijft groen!

Geen alternatieve woonvormen
in Edisonstraat en Cactuslaan
Aalsmeer - Het onderzoek naar alternatieve woonvormen in verschillende wijken in de gemeente is op
niets uitgelopen. De locaties in de
Apollostraat en de Sweelinckstraat
vielen al snel af en nu zijn ook de
locaties in de Edisonstraat in Kudelstaart en de Cactuslaan in de
Hornmeer ongeschikt bevonden. Er
zijn diverse aspecten onderzocht en
de conclusie is dat de hoge ontwikkelingskosten niet opwegen tegen
het beperkt aantal wooneenheden
dat op deze locaties gerealiseerd
kan worden.
Om deze redenen en de impact die
deze ontwikkeling zal hebben op de
directe woonomgeving, heeft het
college van burgemeester en wethouders besloten ook deze locaties niet verder uit te werken. Om
de bewoners rond de twee loca-

ties niet langer in onzekerheid te laten, is reeds een brief gestuurd naar
alle omwonenden van de Edisonstraat en de Cactuslaan. De vlag is
vast uitgehangen van blijheid. Vooral vanuit de Edisonstraat kwam veel
protest van bewoners die het maar
niets vonden dat het enige stukje
groen in hun wijk mogelijk zou verdwijnen.
Onderzoek VVA-terrein
Het vinden van alternatieve woonvormen wordt overigens niet opgegeven. Op de locatie Zwarteweg, bij
het VVA-terrein, zien de bestuurders
kansen om alternatieve woonvormen te realiseren. Het voordeel bij
deze locatie is dat er meer woningen gebouwd kunnen worden. Een
startnotitie voor deze locatie is nu in
voorbereiding.
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Vrijwilligers in Kudelstaart gezocht

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan
van de Helende Meesters 8 Amstelveen,
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek
Amsterdam, tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het
antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische,
juridische en emotionele ondersteuning
aan slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen. U kunt
bij ons terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

sinds 1888
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Zondag
26 maart

ingezonden
Afval carnaval op de kar houden!
Het is al even geleden carnaval in
Kudelstaart, een leuk feest waar
ik zelf van geniet en mijn kinderen
ook. Wat ik alleen jammer vindt is
dat als ik uit mijn raam kijk of even
op de fiets stap de resten van de
optocht nog tegenkom. Bierflesjes, blikjes, papiertjes, plastic, soms
piepschuim, de gouden linten hangen overal in het rond. Ik verbaas
me hierover, iedereen weet dat
zwerfafval slecht is voor milieu, dier
en natuur.

Landelijke collecte Fonds
Gehandicaptensport

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Gewoon je afval op je kar houden,
en met elkaar even bedenken of het
slim is om plastic linten overal in bomen te schieten? Om maar niet te
spreken over de ballonnen die de
lucht in gaan, waarom? De kortdurende aanblik van een massa feestballonnen die in de lucht verdwijnt?
Wetende wat voor impact dat heeft
voor de natuur. Want dat weten we
allemaal. Kan dat niet anders?
T. van Eijk
t_vaneijk@hotmail.com

Relatiekomedie op 1, 7 en 8 april

Rijzenspelers: De woonboot
Rijsenhout - Toneelvereniging De
Rijzenspelers speelt 1, 7 en 8 april
‘De woonboot’, een relatiekomedie
van Haye van der Heijden. Na de
succesvolle opvoeringen van ‘Koppen dicht’ in november, nu een komedie. Een avondvullende voorstelling met een knipoog richting de relatie!
De woonboot (1995) is een komedie van Haye van der Heyden. De
woonboot gaat over Nico en Wilma,
vijf jaar getrouwd en hun huwelijk is
in een enorme crisis beland. Op een
avond, als de zoveelste echtelijke
ruzie het hoogtepunt heeft bereikt
en die escalatie zodanig groot is,
wordt het besluit genomen te stoppen. Nico heeft het helemaal gehad
met Wilma. Niks is goed en altijd
commentaar. Ze is gewoon niet lief
genoeg! Ga naar Thailand, roept zij,
en koop daar iets volgzaams dat je
niet kan verstaan! Niet lang daarna
is de scheiding een feit en betrekt
Nico met de jonge mooie en volgzame Petcharin een pittoresk gelegen woonboot.
De woonboot is een relatiekomedie die bij vlagen sterk op de lachspieren werkt. Herkenning zal daar-

bij ongetwijfeld een rol spelen! Van
der Heyden is een van de meest
succesvolle Nederlandse komedieschrijvers (Rijzenspelers: Flat van
Jet 2010, Bedgeheimen 2012 en
Gouwe handjes 2016). Hij weet met
snelle dialogen de kern te raken om
de onmacht van mensen in het omgaan met elkaar schrijnend aan het
licht te brengen.
Nico en Wilma willen eigenlijk juist
wel bij elkaar blijven maar weten
het beiden te verpesten door juist
niet te zeggen wat ze eigenlijk zouden willen zeggen. Wat is er heerlijker dan te kijken naar de spiegel die
De woonboot op sommige momenten is en afgewisseld met kluchtige elementen zorgt voor een heerlijk avondje kijken naar andermans
leed. De woonboot laat u lachen,
ontroeren en zal u zeker stof tot nadenken geven…
De woonboot, regie door Remco
Brandt, wordt opgevoerd op 1, 7 en
8 april in de Reede in Rijsenhout,
Schouwstraat 14. Kaarten kunnen
gereserveerd worden via de website van de Rijzenspelers: www.rijzenspelers.nl of telefonisch: 0297327840.

Aalsmeer - Van 26 maart tot en
met 1 april gaat de landelijke collecteweek voor Fonds Gehandicaptensport weer van start. Duizenden
collectanten gaan op pad om zoveel
geld op te halen voor de gehandicaptensport. In Nederland zijn er 1,7
miljoen mensen met een handicap
die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten
is voor hen helaas nog niet vanzelfsprekend. Vaak zijn er aanpassingen
nodig. Aan bijvoorbeeld het sport,en spelmateriaal of de sportaccommodatie. Daarnaast is er vaak extra
begeleiding en speciaal vervoer nodig. Dat kost geld, veel geld. Daarom organiseert Fonds Gehandicaptensport ook dit jaar weer een landelijk collecte. Het doel: zo veel mogelijk geld ophalen voor de sporters
met een handicap. Omdat niemand
buitenspel mag staan.
Het collecteteam dat bestaat uit vrijwillige collecte coördinatoren, collectanten en medewerkers van
Fonds Gehandicapten zet zich voor-

Inloop voor senioren over
de stad Amsterdam
Aalsmeer - Het thema van de inloop voor senioren vrijdag is ‘Amsterdam: door de ogen van de toerist’. Een prachtige stad met musea,
parken en grachten. In Amsterdam
is er genoeg te zien en genoeg te
doen. Je kunt ook geen tien minu-

Muziek uit diverse genres

Concert Sursum Corda op 1
april in Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Het is geen grap, Sursum Corda geeft op zaterdag 1 april
een concert in de Doopsgezinde kerk. Onder leiding van dirigente Elivera van Sloten is er afgelopen
maanden flink gerepeteerd door
de leden van de muziekvereniging.
Er is een mooi en afwisselend programma samengesteld met muziek
uit diverse genres. Bezoekers kunnen luisteren naar een mooie mars
en muziek uit de musical Shrek. Verder staat er een medley van singersongwriter Billy Joel en Eric Clapton op het programma. Hoorniste
Els Visser zal een mooie solo spelen, ‘Rondo’ van Mozart Amadeus
Mozart.

Belangstellenden worden van harte
uitgenodigd voor dit concert. Kaarten kosten 7,50 euro per stuk en
zijn aan de ingang te koop. Donateurs hebben een brief gekregen,
voor hen is de toegang gratis. Kom
luisteren 1 april in de Doopsgezinde
kerk, Zijdstraat 55. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is vanaf
19.30 uur open.
Zoals altijd is de vereniging op zoek
naar nieuwe leden. Met elkaar muziek maken is een leuke hobby voor
jong en oud. De vereniging heeft diverse instrumenten beschikbaar. Er
zijn nog steeds muzieklessen mogelijk in Aalsmeer. Voor inlichtingen:
info@sursum-corda-aalsmeer.nl

Amstelveen - De projectgroep ‘Jonge mensen met dementie’ organiseert een bijeenkomst voor zorgprofessionals in de grote zaal van ontmoetingscentrum ‘De Meent’ op
donderdag 30 maart om 16.00 uur.
Het onderwerp van de bijeenkomst
is ‘bijzondere zorg voor een bijzondere doelgroep’. Dementie op jonge leeftijd is ingrijpend. De meeste
zorgvoorzieningen voor mensen met
dementie zijn gericht op ouderen en
voldoen daarom nauwelijks aan de
behoeften van jonge mensen met
dementie en hun naasten. Om daar
verandering in te brengen is het afdelingsbestuur Amstelland en Meerlanden van Alzheimer Nederland de
projectgroep ‘Jonge mensen met dementie’ gestart. Het doel van de bijeenkomst op 30 maart is professionals in de zorg voor te bereiden op
de omgang met en de opvang van
jonge mensen met dementie. Christian Bakker (GZ-psycholoog bij Florence in Den Haag en senior onderzoeker bij het RadboudUMC, Nijmegen) en Freek Gillissen (verpleegkundig consulent bij het Alzheimer
Centrum van het VUmc, Amsterdam)
vertellen over: Welke problemen zijn
kenmerkend voor jonge mensen met
dementie? Aan welke vorm van zorg-

verlening hebben jonge mensen met
dementie en hun naasten vooral behoefte? Hoe kan deze zorg het beste gerealiseerd worden? Na de presentaties is er gelegenheid tot het
stellen van vragen. De dagvoorzitter
is Job van Amerongen, verpleegkundige dagbesteding bij Brentano. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de zorg
en/of beleidsmatig betrokken is bij
de zorg. Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze bijeenkomst. Aanmelden kan via
email:
zorgbijeenkomst30maart@
gmail.com. Meer informatie is te vinden op: www.alzheimer-nederland.
nl/nieuws/kennisoverdrachtmiddagjonge-mensen-met-dementie. Het
adres van ontmoetingscentrum ‘De
Meent’ is Orion 3 in Amstelveen. De
aanvang is 16.00 uur, ontvangst vanaf 15.45 uur. De bijeenkomst zal rond
18.00 uur worden afgesloten met een
korte borrel.

Gratis proefles
djembé in N201
Aalsmeer - Maandag 27 maart is er

ten lopen in Amsterdam zonder toeristen tegen te komen. Ze fotograferen theater Tuschinski, het Anne
Frankhuis, het Rijksmuseum dat natuurlijk weer geopend is. En dat zijn
nog maar een paar mooie gebouwen. Zien de toeristen Amsterdam,
op dezelfde manier? Om op die
vraag een antwoord te krijgen, worden op vrijdag 24 maart verschillende beelden vertoond, gemaakt
door reisorganisaties en/of de toeristen zelf. De koffie staat klaar vanaf 14.30 uur. Het inloopcentrum
is er speciaal voor alle senioren in
Aalsmeer en is gehuisvest in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12.

COLOFON
Felix weer thuis!
Aalsmeer - Op 7 maart was Felix
ontsnapt in de buurt van Ranzijn
aan de Aalsmeerderweg. Zijn bazin Sanne van der Zaan deed een
oproep in de krant om vooral uit te
kijken naar haar twee jaar oude katertje. Er werd een duidelijke omschrijving gegeven van de grijze,
langharige kat met witte pootjes.
En met succes, op 17 maart ontving de redactie dit bericht: “Ik heb
goed nieuws, Felix is gevonden en is
weer thuis! Heel erg blij mee.” Gelukkig, na tien dagen weer in zijn eigen mandje. Dank iedereen voor het
helpen zoeken naar Felix!

Oost-Inn inloop
en ontmoeting

Bijeenkomst ‘Bijzondere zorg
voor bijzondere doelgroep’

afgaand en tijdens de collecteweek
met heel veel enthousiasme in. Het
Fonds Gehandicaptensport ontvangt geen subsidie. De landelijke collecte is daarom een belangrijke bron van inkomsten. Dankzij de opbrengsten van de landelijke collecte kan het Fonds vele grote
en kleine projecten ondersteunen.
Veel sportverenigingen ontvangen
financiële bijdragen voor bijvoorbeeld de organisatie van toernooien of sportdagen, voor de aanschaf
van sport en spelmateriaal (bijvoorbeeld sportrolstoelen, een tillift) het
doorvoeren van aanpassingen om
een sportlocatie toegankelijk(er) te
maken, maar bijvoorbeeld ook na de
mogelijkheid tot inzet van een extra
begeleider of speciaal vervoer. Meer
informatie is te vinden op: www.
fondsgehandicaptensport.nl/collecteweek. Wil jij je ook als collectevrijwilliger inzetten in Kudelstaart?
Meld je snel aan via email: loekria@
yahoo.nl of bel 0297-322187, Ria Pieterse- Waaijman.

Aalsmeer - Woensdag 29 maart
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop
en ontmoeting, gezellig even bijpraten onder het genot van een kopje koffie of thee in de Oost-Inn in
de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Iedereen is welkom. Voor
inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oud papier actie
Rijsenhout - Op zaterdag 25 maart
gaan de leden van Drumfanfare
Melomanie en handboogvereniging
Target weer huis aan huis oud papier ophalen. De lopers hopen 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 eerstvolgende ophaalronde zaterdag 29 april.
een gratis proefles Djembé in muziekcentrum N201 aan de Zwarteweg. Een djembé is een Afrikaanse trommel, die traditioneel werd
gebruikt als communicatiemiddel,
maar ook als instrument bij feesten en partijen in Afrikaanse landen. Nu is de djembé ook al vele jaren een populair instrument in Europa. De workshop maandag begint
om 19.30 uur en is voor alle leeftijden. Wie mee wilt doen, dient zich
wel vooraf aan te melden. Dit kan
door een mail te sturen naar info@
djembikkels.nl. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden
met Kelsie via 06-21430219. Kijk
voor alle informatie en het cursusaanbod op www.djembikkels.nl.
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Deze week in Bioscoop Aalsmeer

AGENDA

Familiefilm, komedie en
natuurdocumentaire
Aalsmeer - Op weer nieuwe films
trakteert Bioscoop Aalsmeer deze
week. Zo kan er plaatsgenomen in
het pluche voor de familiefilm ‘Toen
mijn vader een struik werd’. De film
duurt 90 minuten en gaat over de
avontuurlijke en spannende reis
van de tienjarige Toda. Te zien donderdag 23 en maandag 27 maart
om 16.30 uur en vrijdag 24 en zaterdag 25 maart om 15.15 uur. Genieten van komedie kan met de film
‘Het Verlangen’. Over schoenenverkoopster Brigitte, die een ‘gevierd’
schrijfster wordt dankzij een wisseltruc van de uitgeverij. De film duurt
90 minuten en is van donderdag 23
tot en met maandag 27 maart dagelijks te zien om 21.00 uur. En of

er echt wildernis is in Drenthe kan
geoordeeld worden met de natuurdocumentaire ‘Wildernis in Drenthe’
van de makers Henk Bos en Janetta
Bos-Veenhoven. In ieder geval een
prachtige natuurfilm van 100 minuten. Te zien vrijdag 24 en zondag
26 maart om 16.45 uur en maandag
27 maart om 19.00 uur. Alvast noteren: Op 12 april een echte mannenavond met de première van de film
Fast & Furious 8 ‘Family No More’
vanaf 20.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.bioscoopaalsmeer.
nl. Kaarten zijn te reserveren via
0297-753700 en bioscoop@studiosaalsmeer.nl en te koop bij de biosbar in Studio’s Aalsmeer aan de Van
Cleeffkade.

Zaterdag concert in burgerzaal

Met Flora en Soundsation
‘Around the World’
Aalsmeer - Zaterdag 25 maart
geeft Muziekvereniging Flora een
voorjaarsconcert in de burgerzaal
van het gemeentehuis. Aan de hand
van het thema ‘Around the World’
neemt de fanfare de bezoekers
met dit concert meeop een muzikale reis rond de wereld. Onder leiding van dirigent Dick-Jan Veerbeek
zullen de muzikanten de bezoekers
in onder andere Russische, Duitse,
Spaanse en Afrikaanse sferen brengen.
Flora is verheugd dat Popkoor
Soundsation als gast tijdens het
concert verwelkomt mag worden.
Dit Aalsmeerse koor is in 2010 opgericht en staat onder leiding van Ir-

ma Zethof. Soundsation zal de aanwezigen met nationale en internationale popsongs de wereld mee over
nemen. Het belooft een gevarieerd
programma te worden met Jaap van
Leeuwen als reisleider. De leden en
dirigent van Flora hopen dat de bezoekers een fijne avond zullen hebben en met veel plezier zullen luisteren naar de muzikanten en de zangers en zangeressen.
Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom
in de burgerzaal. Het concert begint
om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal voor 7,50 euro per
persoon, kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang en 65+ers betalen 5 euro.

1 April preparty in Studio’s

Zondag in café ‘Op de Hoek’

Muzikaal feestje rond
twintig jaar De Klught
Kudelstaart - Op zondag 26 maart
viert De Klught zijn 20 jarig jubileum
met een feestelijk optreden in Kudelstaart. Uniek is toch wel dat deze band na al die jaren nog steeds
bestaat uit dezelfde leden: Gerard
van den Broek op zang en slaggitaar, Wil Straathof op zang, accordeon, keyboard en mondharmonica, Dick Offerman op sologitaar, Jan
Ratterman op basgitaar en Wim van
Tol op drums.
De Klught speelt nog steeds veel
rock and roll uit de jaren zestig van
The Rolling Stones, Elvis Presley,

Chuck Berry, Them en The Animals,
maar ook nummers van De Dijk, Van
Morrison, Bob Dylan en onder andere de Birds.
Na 20 jaar zijn de heren wat grijzer,
kaler en wijzer, maar het swingen is
er zeker niet minder op geworden.
Trouwe fans, familie, vrienden, kennissen en andere nieuwsgierigen
worden uitgenodigd om dit muzikale feest samen met de vijf muzikanten te komen vieren in café ‘Op
de Hoek’ aan de Kudelstaartseweg
295. Aanvang 15.00 uur. De toegang
is gratis.

Muzikale gast bij trio Jos van Beest

Zangeres Mariëlle Koeman
zondag op Nieuwe Meer
Aalsmeer - De tweede van een serie optredens van Jos van Beest op
de Nieuwe Meer vindt aanstaande zondag 26 maart vanaf 16.00
uur plaats. De pianist Jos van Beest
neemt behalve zijn trio met Erik
Schoonderwoerd op bas en Ben
Schröder op drums steeds een bijzondere gast mee. Deze keer is dat
zangeres Mariëlle Koeman.
Mariëlle Koeman is een zangeres
die van nature een prachtige stem
heeft. Zij legt warmte en diepte in
haar muziek, zoals de componisten van haar zorgvuldig uitgekozen
repertoire het bedoeld hebben. Zo
brengt zij een breed repertoire uit
het onuitputtelijke ‘American Songbook’, die zij op geheel eigen wijze vertolkt. Opvallend hierbij is ook
haar diversiteit in talen. Zo vertolkt
zij songs in het Portugees, Spaans

en zingt zij Franz Lehár’s ‘Dein ist
mein ganzes Herz’ in het jazzy Duits.
Verder vertolkt zij liedjes van haar
repertoire in het Frans en het Engels. Haar debuutalbum ‘From the
Heart’ werd in 2002 in Japan met
succes uitgebracht en ontving lovende kritieken. Ook stond haar album wekenlang internationaal op
nummer één. Inmiddels heeft Mariëlle Koeman een vijftal albums op
haar naam staan, die allemaal zijn
uitgebracht door haar vaste platenmaatschappij in Japan.
Jazz op de Nieuwe Meer is dit voorjaar ook op 30 april en 28 mei,
steeds op de laatste zondag van
de maand om vier uur ‘s middags.
Adres: Stommeerweg 2. Toegang:
uw gift. Inlichtingen bij Henny Essenberg, tel. 0297-327698 en Pierre
Tuning, tel. 0297-360355.

NO JOKE, powered bij
stichting Feestweek
Aalsmeer - Het bestuur van Stichting Feestweek Aalsmeer, dat bestaat uit voorzitter René Martijn, secretaris Dorine Strampel-Been, penningmeester Roland Hofman en overige leden Ruben Piet, Dave Strampel en Jelle Ruesink, heeft voor de
tweede keer een feest in Studio’s
Aalsmeer gepland. Met Jelle vindt
een gesprek plaats. Hij houdt zich
bezig met PR en marketing en regelt de online kaartverkoop. Hij vertelt: “Aankomede feestweek in september wordt de 23e editie en we
vonden het gewoon weer tijd worden voor een party. In 2011 was dat
een afterparty op deze locatie, dit
keer doen we een pre-party in de
Big Apple. En 1 april vinden we een
mooie datum, vandaar ook de naam
NO JOKE, want het is beslist geen
grap! Het wordt een mooie avond.”
Na een aantal brainstormsessies
onder de bestuursleden en maandenlange voorbereiding is er gekozen voor een schitterende line-up.
Jelle: “DJ Joost is onze huis-DJ en
draait tussen diverse artiesten door
de hele avond lekkere muziek. Verder hebben we om 22.00 uur The
Party Animals, om 23.00 uur komen
De Lawineboys, onder andere bekend van het nummer ‘Seks met die

Kale’, om 00.00 uur treden de meiden van O’G3NE op, Het Feestteam
houdt de stemming er om 01.00 uur
in en van 01.30 tot 03.00 uur draait
DJ Jean. Het wordt dus een mix van
après-ski, jaren negentig en hedendaagse muziek. Voor elk wat wils
dus. We maken er met z’n allen een
groot feest van!”
Nieuwsfeitjes
Tijdens NO JOKE powered by Feestweek Aalsmeer zullen er ook enkele nieuwsfeitjes over de aankomende feestweek, welke plaatsvindt van
zondag 3 tot en met zaterdag 9 september, worden aangekondigd. “En
ik kan zeggen, daar zitten flink wat
verrassingselementen in. Je moet
dus gewoon komen!” Aldus het enthousiaste bestuurslid. NO JOKE is
toegankelijk voor de leeftijd vanaf
achttien jaar. Een kaartje kost 17 euro 50, exclusief transactiekosten. Er
is betaalde garderobe en parkeergelegenheid aanwezig, maar er wordt
verzocht om zoveel mogelijk op de
fiets te komen. Het feest zaterdag 1
april is in Studio’s Aalsmeer, begint
om 20.30 uur en zal doorgaan tot in
de late uurtjes. Kijk voor meer informatie op www.feestweek.nl
Door Miranda Gommans

Topband uit België zondagmiddag

Chilly Willy in The Shack
Oude Meer - Zondag 26 maart
gaat een mooie en plezante middag
worden in The Shack met de Belgische band Chilly Willy op het podium. Toen Chilly Willy in het voorjaar van 1992 het idee kregen om
een bluesband op te starten dacht
niemand dat deze band anno 2017
nog steeds zou bestaan. Honderden
optredens hebben ze inmiddels op
hun naam staan in binnen- en buitenland in clubs, cafés en op festivalspodiums met het blues & Reggae festival in Jamaica als één van
de hoogtepunten. En het verhaal
blijft duren “A Never Ending Story” als het ware. Chilly Willy toonde door de jaren heen heel veel gezichten in verschillende bezettingen. Muzikanten van een hoog niveau die omwille van hun passie en
overgave steeds hun grenzen konden verleggen, met constant die rode draad die door het verhaal heenloopt; het publiek een onvergetelijke
avond bezorgen met eerlijke ‘echte’
muziek gespeeld met volle overtuiging en bezieling. Ongecompliceerd
uit je bol gaan dus! Chilly Willy is altijd een band geweest die je moet
beleven en meemaken. Een fantastische band waar je niet omheen kan!
De band bestaat uit: Den Huibbe op
zang, Walter Cuyvers (75 jaar) op
drums, Alain Counye en Andy Aerts
op gitaar, Rudy Eens op mondharmonica en Wim Vandemeulebroeke
op bas. The Shack is zondagmiddag

26 maart open om 15.00 uur, aanvang Chilly Willy vanaf 16.00 uur. De
entree is 8 euro.

Muziek/Cabaret
Zaterdag 25 maart:
* Concert muziekvereniging Flora
m.m.v. Soundsation in burgerzaal,
gemeentehuis vanaf 20u.
* Cabaretvoorstelling ‘Held’ door
Fuad Hassen in Bacchus v/a 21u.
Zondag 26 maart:
* Twintig jaar De Klught, jubileumoptreden in café Op de Hoek, Kudelstaart vanaf 15u.
* Trio Jos van Beest met zangeres
Mariëlle Koeman op Nieuwe Meer,
Stommeerweg 2 vanaf 16u.
* Belgische band Chilly Willy in The
Shack, Schipholdijk 253b, Oude
Meer vanaf 16u.
Maandag 27 maart:
* Gratis proefles djembé in N201,
Zwarteweg vanaf 19.30u.
Donderdag 30 maart:
* Meezingavond met smartlappenkoor Denk aan de Buren in Bacchus, Gerberastraat vanaf 20u.
Vrijdag 31 maart:
* Bandbrouwerij voor muzikanten in
N201, Zwarteweg vanaf 20u.
* Tribute to Led Zeppelin in The
Shack, Oude Meer vanaf 22u.
Zaterdag 1 april:
* Eerste voorronde Popprijs Amstelland in N201, Zwarteweg, 20 tot 1u.
* Concert Sursum Corda in Doopsgezinde kerk, Zijdstrat vanaf 20u.
* No Joke party, Feestweek Aalsmeer
met The Party Animals, Lawineboys
en O’G3NE in Studio’s v/a 20.30u.
* Bacchus da Musica met optreden
The Whatts 2.0 in Bacchus, Gerberastraat. Open vanaf 21u.
* Zanger en gitarist Arthur Ebeling
live in café Joppe, Weteringstraat
vanaf 21.30u.
Films/Toneel
23 tot en met 27 maart:
* Komedie ‘Het Verlangen’ in Bioscoop Aalsmeer. Donderdag tot en
met maandag om 21u.
23, 24, 25 en 27 maart:
* Familiefilm ‘Toen mijn vader een
struik werd’ in Bioscoop Aalsmeer.
Donderdag en maandag om 16.30u.
Vrijdag en zaterdag om 15.15u.
24 en 26 maart:
* Documentaire ‘Wildernis in Drenthe’ in Bioscoop Aalsmeer. Vrijdag
en zondag om 16.45u. Ook maandag 27 maart om 19u.
23 tot en met 27 maart:
* Komedie ‘Het Verlangen’ in Bioscoop Aalsmeer. Donderdag tot en
met maandag om 21u.
30 maart tot en met 2 april:
* Toneelgroep TOBO speelt ‘Vrouwen geen probleem’ in Noorddamcentrum, Bovenkerk. Donderdag tot
en met zondag vanaf 20.15u.
1, 7 en 8 april:
* Rijzenspelers brengt ‘De Woonboot’ in De Reede, Rijsenhout. Zaterdagen en zondag vanaf 20.15u.
Exposities
Zaterdag 25 maart:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open, 11 tot 16u.
Tot en met eind maart:
* Portretten van Amanda Poortvliet
bij PACA in Lakenblekerstraat.
Tot en met 31 maart
* Schilderijen Mixed Media en Oosterse Bloemsierkunst bij Sunny Art
aan Hornweg 196d, terrein Kooy.
Tot en met 1 april:
* Foto’s van Wendy Noordam bij makelaardij Eveleens in Punterstraat 2.
Tot en met 9 april:
* Tentoonstelling Carnavale dell’Arte
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Iedere zaterdag en zondag van
13 tot 17u.
Tot en met 13 april:
* Exposities Michael Glanz en posters van The Madness in gemeen-

Cabaret in Bacchus

Fuad Hassen
speelt ‘Held’

Aalsmeer - Na zijn eerste voorstelling ‘Pareidolia’ gaat Fuad Hassen naar de theaters met zijn nieuwe solovoorstelling ‘Held’. Zijn geduld is op geraakt. Hij besluit zijn eigen weg te volgen, weg van de rest.
Wat gelukkig overeind blijft is zijn

tehuis. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 30 april:
* Expositie ‘Bloemen’ in het Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open donderdag tot en met zondag 14 tot 17u.
Diversen
Donderdag 23 maart:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Keuring politie van bromfietsen en
scooters bij bureau Dreef, 19-21u.
* Vierde ronde Quiz Popkenner o.l.v.
Rob Taekema in The Beach, Oosteinderweg vanaf 20u.
Vrijdag 24 maart:
* Thema Amsterdam bij inloophuis
voor senioren in gebouw Irene, Kanaalstraat vanaf 14.30u.
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 25 maart:
* Ontbijten tussen de boeken in
Boekhuis, Zijdstraat van 8 tot 9.30u.
* Verkoopdag op Historische Tuin,
ingang Praamplein van 9 tot 16u.
* Opschoonactie in Oost (verzamelen 9.30u. Poldermeesterplein) en
Zuid (verzamelen 10u. bij Oh! in Ophelialaan).
* Kleding- en speelgoedbeurs voor
Movement on the Ground in De Binding, Zijdstraat van 10.30 tot 15u.
* Begin van iets Moois Festival bij
Meerlanden, Aarbergerweg, Rijsenhout met diverse activiteiten, 9-15u.
* Aelsmeerse Uitvaartbeurs in Open
Hok kerk, Ophelialaan, 11 tot 16u.
* ZABO zaalvoetbalronde tien in de
Bloemhof, Hornweg vanaf 19u.
Maandag 27 maart:
* Beoordeling films bij Videoclub in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
3 vanaf 20u.
Dinsdag 28 maart:
* Tennistoernooi OVAK in hal Racket
Sport, Beethovenlaan, 10 tot 12u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 29 maart:
* Inloop Oost-Inn 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catharina Amalialaan.
* Spelletjes voor ouderen (55+)
in wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 tot 16.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 31 maart:
* Voorronde Open NK Poker in The
Beach, Oosteinderweg vanaf 19.30u.
Zaterdag 1 april:
* Aanschuiftafel in Huiskamer Museum, Van Cleeffkade 12a met Swanet Muskee vanaf 16u.
Vergaderingen/Lezingen
Donderdag 23 maart:
* Studie-avond over Israel door ds.
Henk Poot in gebouw Irene, Kanaalstraat vanaf 20u.
* Schiphol op bezoek bij gemeenteraad in raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 29 maart:
* Lezing en rondleiding door Michael Glanz in gemeentehuis, 15u.
* Lezing Midas Dekkers in kader
Boekenweek in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 20u. (uitverkocht)
Donderdag 30 maart:
* Werkatelier CDA voor verkiezingsprogramma in Dorpshuis Kudelstaart. Inloop vanaf 19.30u.
Maandag 3 april:
* Bijeenkomst over woningbouw in
Westeinderhage in Dorpshuis Kudelstaart van 19.30 tot 21u.
Dinsdag 4 april:
* Openbare vergadering commissie
Ruimte en Economie in gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 5 april:
* Lezing over veertigdagentijd door
kunstenaar en theologe Anne-Marie van de Wilt in ’t Baken, Sportlaan
86 vanaf 20u.
typisch laid-back comedy-stijl die je
op een prettig manier meeneemt in
zijn wereld. Een wereld waarin bijzaken grote betekenis krijgen en
hoofdzaken er helemaal niet meer
toe doen. Fuad Hassen brengt aanstaande zaterdag 25 maart zijn voorstelling ‘Held’ in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Aanvang:
21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur.
Entree: 12 euro. Kaarten zijn te reserveren via www.cafebacchus.nl of
na 18.00 uur via 0297-342657.

STAGE
MUSIC SHOP
Led Zeppelin Tribute
Ze zijn weer terug op het podium
van The Shack! De fenomenale muzikanten van de tribute to Led Zeppelin band. Whole lotta love, Rock
and Roll, Immigrant Song, Over The
Hills and Far Away, Black Dog, Dazed and Confused, ze komen allemaal voorbij! Een absolute aanrader
dit optreden volgende week vrijdag
31 maart. Voor alle informatie en optredens: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Dé vioolspecialist

WEGENS SUCCES VERLENGD:

“FENDER” WEEKEND!
10% korting op versterkers,
kabels en banden van Fender

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.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.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel.
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-387584.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of
melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar
via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en 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 de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit 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. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Reurekas

M.

29-06-1966 13-03-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling 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.
KENNISGEVING
Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de gemeente Aalsmeer.
Onteigeningsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 (Middenweg-Oost).
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van de gemeente Aalsmeer deelt mee dat op
verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk
besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter
inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst
op verzoek van die gemeente onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden
3, 5 en 7.
Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van de Middenweg-Oost met bijkomende werken.
Het gebied gelegen langs de verlegde Provincialeweg N201
en nabij de bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer en luchthaven Schiphol wordt getransformeerd van een verouderd
glastuinbouwgebied naar een nieuw bedrijvenpark, genaamd
Green Park Aalsmeer. Het bedrijvenpark Green Park Aalsmeer
wordt via de Middenweg direct ontsloten op de N201. Behalve
het Greenpark Aalsmeer zijn er de voorgaande jaren diverse
woningbouwlocaties en bedrijvenlocaties gerealiseerd in Aalsmeer en in de buurgemeenten. Dit alles heeft de druk op het
wegennet zeer vergroot. De wegenstructuur van omliggende
provinciale en lokale wegen, waaronder de Middenweg moet
daarom worden geoptimaliseerd.
De onderhavige onteigening betreft het gedeelte van de nieuwe Middenweg dat ten oosten ligt van de N201. De aanleg van
dit gedeelte, genaamd Middenweg-Oost, is van groot belang
voor de goede bereikbaarheid van het bedrijvenpark Green
Park Aalsmeer, maar ook voor Aalsmeer-Dorp en Oosteinde.
Het toekomstige tracé bestaat uit twee rijbanen met toebehoren en een verbrede watergang, de Middentocht, alsmede
een brede groenstrook. Langs de Middenweg komt ook het
hoofdtracé voor de aanleg van nutsvoorzieningen voor het
Green park Aalsmeer.
Aan de onroerende zaken zijn de bestemmingen Verkeer, Water
en Groen-1 toegekend.
Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp
koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeCMYK / .eps

ningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende
locaties:
- gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer
(openingstijden staan op de website van de gemeente).
- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te
Utrecht (alleen op afspraak).
Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen
ter inzage vanaf 4 april 2017 t/m 15 mei 2017.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde
periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het
ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke
reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v.
de Minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, postbus 2232, 3500
GE Utrecht, onder vermelding van dossiernr. 2016-26. Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een
afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken
of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien,
neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw C. Visser tel. 06-15948274, b.g.g. tel.nr. 06-11526107.
Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland.
Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden
gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 30 mei 2017 om
10.00 uur in de Raadskelder van het gemeentehuis te Aalsmeer, kamer 20, Raadhuisplein 1. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.
VASTSTELLING ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING AALSMEER 2017
De raad heeft in zijn vergadering van 16 maart jongstleden
de Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017 (APV)
vastgesteld. Deze verordening komt per 1 april 2017 in de
plaats van de Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer
2010. De regelgeving in de APV is met de nieuwe verordening geactualiseerd. Daarnaast heeft er een dereguleringsslag
plaatsgevonden. De APV 2017 betekent een administratieve
lastenvermindering voor burgers, ondernemers en gemeente.
Bij de wijziging van de APV is zoveel mogelijk aangesloten bij
de modelverordening van de VNG.
Met ingang van 1 april a.s. is de verordening terug te vinden
op de website van de gemeente Aalsmeer (onder bestuur en
organisatie, Gemeentelijke Wet- en Regelgeving, Verordeningen) en op de website van Overheid.nl.
GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘PARTIELE HERZIENING N201- ZONE – SCHIPHOLPARKEREN’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 9 februari 2017 het bestemmingsplan ‘Partiele herziening N201zone - Schipholparkeren’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.
Plangebied
Het plangebied waarop deze partiële herziening betrekking
heeft ziet op enkele resterende deelgebieden uit het vigerende
bestemmingsplan N201, namelijk op (delen van) de deelgebieden 2, 4, 6 en 8 van Greenpark Aalsmeer alsmede gronden
voor de bloemenveiling, voor zover gelegen buiten zone 3 van
het Luchthavenindelingsbesluit, zie de bij het bestemmingsplan behorende verbeelding.
Doelstelling
Het gebruik van gronden en gebouwen als perifere parkeervoorziening voor de luchthaven Schiphol is momenteel in alle
vigerende bestemmingsplannen in de gemeente Aalsmeer uitgesloten, met uitzondering van (de resterende deelgebieden
van) het bestemmingsplan N201-zone. Deze partiele herziening van het bestemmingsplan N201 heeft dan ook als doel
om het gebruik van ‘Schipholparkeren’ voor de resterende
deelgebieden van dit bestemmingsplan uit te sluiten, waardoor het gebruik van deze gronden in overeenstemming wordt
gebracht met het ruimtelijk beleid van de gemeente, zoals
beschreven in de notitie “Beleidslijn Schipholparkeren”.
Wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzigingen
zien op het nader vastleggen op perceelsniveau van het bestaande legale gebruik voor Schipholparkeren op de adressen
Oosteinderweg 236-238 en de Middenweg 29a. Tevens is ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ook het bestaande
legale gebruik voor het perceel aan de Aalsmeerderweg 193a
vastgelegd. Als gevolg hiervan zijn in de regels het op het
bestaande legale gebruik betrekking hebbende artikel en de
wijzigingsbevoegdheid aangepast, evenals relevante tekstpassages in de toelichting. Ook de verbeelding is aangepast. Voor
de precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de
stukken die ter inzage liggen.
Indienen beroep
Het vastgestelde bestemmingsplan herziet een analoog bestemmingsplan. De tervisielegging geschiedt om die reden
ook analoog. Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiele ‘N201- zone – Schipholparkeren‘ ligt met de bijbehorende
stukken van 24 maart t/m 4 mei 2017 voor een ieder op de
volgende wijze ter inzage:
Analoog
U kunt de analoge versie van het vastgestelde bestemmingsplan als pdf-bestand raadplegen op de gemeentelijke website
onder: http://0358.ropubliceer.nl
Papier
- bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie: http://
www.aalsmeer.nl/baliebouwen.
- bij de balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden
zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.
Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 5 mei 2017. De
beroepstermijn start op 24 maart 2017. Gedurende de beroepstermijn kan op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de
Wet ruimtelijke ordening t/m 4 mei 2017 schriftelijk beroep
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, tegen
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘N201zone – Schipholparkeren‘. Het is voor burgers ook mogelijk om
digitaal beroep in te dienen via de link: https://digitaalloket.
raadvanstate.nl.

Beroep kan worden ingediend door:
- belanghebbenden, mits zij tegen het ontwerpbestemmingsplan tijdig zienswijzen hebben ingediend;
- belanghebbenden die niet verweten kunnen worden geen
zienswijze te hebben ingediend en;
- een ieder tegen gewijzigde onderdelen van het vastgestelde bestemmingsplan.
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Het besluit tot (gewijzigde)
vaststelling treedt in werking op de dag na de dag waarop
de beroepstermijn afloopt, tenzij een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking
totdat op dat verzoek is beslist.
KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT KOSTENVERHAAL AALSMEERDERWEG NAAST 376 TE AALSMEER
(Z-2017/004349)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening
bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummers 9583 en 9586, gezamenlijk
ter grootte van 930 m² een overeenkomst tot kostenverhaal
tot stand is gekomen met de heer J.H.J. Kea. Het perceel is
gelegen aan de Aalsmeerderweg naast 376 te Aalsmeer. De
gemeente is, onder in de overeenkomst genoemde voorwaarden, bereid medewerking te verlenen tot het afgeven van de
omgevingsvergunning middels een bestemmingsplanwijziging
voor het realiseren van 1 vrijstaande woning met voldoende
parkeergelegenheid op eigen terrein.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf
heden tot 5 mei 2017 ter inzage bij de publieksbalie in het
Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.
KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT KOSTENVERHAAL HORNWEG NAAST 317 TE AALSMEER (Z-2016/042701)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel gemeente
Aalsmeer, sectie B, nummers 09545 en 09546, gezamenlijk
ter grootte van 2.030 m² een overeenkomst tot kostenverhaal
tot stand is gekomen met de heer R.T. van der Zwaan. Het
perceel is gelegen aan de Hornweg naast 317 te Aalsmeer. De
gemeente is, onder in de overeenkomst genoemde voorwaarden, bereid medewerking te verlenen tot het afgeven van de
omgevingsvergunning middels een bestemmingsplanwijziging
voor het realiseren van 2 vrijstaande woningen met tenminste
2 parkeerplaatsen per woning op eigen terrein.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf
heden tot 5 mei 2017 ter inzage bij de publieksbalie in het
Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.
MAAK MELDING VAN VOERTUIGWRAKKEN
Van 27 maart t/m 2 april geven handhavers van de gemeente
Aalsmeer extra aandacht aan voertuigwrakken. Door het verwijderen van voertuigwrakken vermindert de parkeerdruk,
verbetert de leefbaarheid van de omgeving en wordt milieuverontreiniging (bijvoorbeeld olielekkage) tegengegaan. Een
melding van een mogelijk autowrak kunt u doorgeven per
e-mail aan gemeente@aalsmeer.nl of telefonisch via 0205404911. Een handhaver neemt deze melding ter beoordeling
in behandeling.
Indien het inderdaad om een voertuigwrak gaat, wordt er
een sticker op het voertuig geplakt. Dit is een aankondiging
dat deze verwijderd gaat worden. Als de eigenaar bekend is,
neemt een handhaver contact op over de procedure. Daarnaast
wordt een traject bestuursdwang gestart waarbij de eigenaar
een brief ontvangt dat het voertuig wordt verwijderd. Het kan
ook voorkomen dat de eigenaar niet bekend is. In dat geval
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
plaatst de gemeente een bericht in de Nieuwe Meerbode (editie Aalsmeer) over de mogelijke verwijdering van het voertuig.
Het voertuig wordt na circa 3 weken na publicatie verwijderd.
Hierna wordt het voertuig, indien de waarde van het voertuig
de kosten van opslag niet overstijgt, 13 weken opgeslagen en
daarna vernietigd.

en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 16-032017
- Oosteinderweg 327-329, 1432 AX (Z-2016/058025), het
bouwen van een nieuwe woning. Verzonden: 17-03-2017
- Hornweg 170, 1432 GR (Z-2016/067864), het oprichten
van een woning. Verzonden: 17-03-2017. Toelichting: aanvraag ingediend op het adres Hornweg kavel 4 (naast nr.
168

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen.
- Venkelhof 7, 1431 DX (Z-2017/013589), het verhogen van
de beschoeiing in de achtertuin
- Wilhelminastraat achter nr. 1 (weiland), 1432 GA (Z2017/014025), het tijdelijk plaatsen van een keet en containers met er omheen hekwerk nabij pompgemaal t.b.v.
renovatiewerkzaamheden
- Dreef 7 (ten westen van Zwembad De Waterlelie), 1431 WC
(Z-2017/014021), het kappen van 14 bomen (wilgen en
iepen)
- Mr. Jac. Takkade tussen 9 en 11, 1432 CA (Z-2017/014007),
het aanleggen van een in- en uitrit
- Venkelhof 1, 1431 DX (Z-2017/013952), het verhogen en
plaatsen van de beschoeiing aan de zijkant van de woning
- Venkelhof 3, 1431 DX (Z-2017/014336), het verhogen van
de beschoeiing in de achtertuin
- Venkelhof 8, 1431 DX (Z-2017/014334), het verhogen van
de beschoeiing in de achtertuin
- Venkelhof 5, 1431 DX (Z-2017/014509), het verhogen van
de beschoeiing in de achtertuin
- Vlinderweg 3, 1432 MZ (Z-2017/014686), het veranderen
van de dakbedekking op de woning van pannen naar riet
- Mr. Jac. Takkade 15 b, 1432 CA (Z-2017/014972), het
plaatsen van een schuur
- Zuiderpark 39, 1433 PS (Z-2017/014932), het wijzigen van
de voorgevel d.m.v. het vergroten van de entree
- Oosteinderweg 246 A, 1432 BB (Z-2017/015040), het wijzigen van de indeling van de verdieping
- Venkelhof 2, 1431 DX (Z-2017/013922), het verhogen van
de beschoeiing in de achtertuin
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.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Pontweg 7, 1432 BW (Z-2016/061131), het aanleggen van
een dam met duiker ter vervanging van de bestaande brug

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Hornweg 160, 1432 GR (Z-2017/013272), het gedeeltelijk
slopen van een woonhuis
- Noordpolderweg 21, 1432 JH (Z-2017/011067), activiteitenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf Hortus Supplies International BV
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 122, 1432 AN (Z-2017/006981), het vervangen van huidige brug door brug van 5m breed met onderheide brughoofden. De beslistermijn is verlengd met 6
weken.
- Rietwijkeroordweg 52, 1432 JG (Z-2017/006025), het
plaatsen van 6 bouwketen op eigen terrein. De beslistermijn is verlengd met 6 weken.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Citroenvlinderstraat 78, 1432 MG (Z-2017/002797), het
uitbreiden van een berging naar de voorgevellijn. Toelichting: aanvraag is door de aanvrager ingetrokken
- Oosteinderweg 13, 1432 AC (Z-2017/003631), het plaatsen van een schuur. Toelichting: aanvraag is door de aanvrager ingetrokken
Omgevingsvergunning, besluit genomen,
aanvraag buiten behandeling gesteld *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Herenweg 66 A, 1433 HB (Z-2016/066477), het aanbrengen van een bergzolder. Toelichting: aanvraag is buiten
behandeling gesteld. Verzonden: 13-03-2017
Geweigerde omgevingsvergunning, 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 weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 223A, 1432 AT (Z-2016/061775), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. een ontheffing voor

Vervolg van vorige blz.

het hebben en mogen gebruiken van 62 parkeerplaatsen
t.b.v. het hotel en restaurant. Verzonden: 17-03-2017
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 (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 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.
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (2017/002542), Weekaatje
van 2 t/m 5 juni 2017 (1 juni 2017 tot 1 juni 2022), verzonden 16 maart 2017
- Hornweg 187, 1432 GH (Z-2017/005328), Jac Stammes
toernooi op 15 en 16 april 2017 (1 april 2017 tot 1 april
2022), verzonden 20 maart 2017

t/m 30-03-17
t/m 30-03-17

t/m 31-03-17

t/m 06-04-17

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Hornweg 187 (Z-2017/008506) Sportcafé De MiDi’s, verzonden 17 maart 2017.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.
TER INZAGE
t/m 23-03-17 Omgevingsvergunning in afwijking van het
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg (naast) 378 (Z-2016/036160)
(aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende stukken)
t/m 23-03-17 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning in
afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg

t/m 17-04-17
t/m 17-04-17
t/m 20-04-17
t/m 19-04-17

t/m 20-04-17

t/m 04-05-17
t/m 04-05-17
t/m 04-05-17
t/m 15-05-17

Plasoevers 2005, Uiterweg 228 kwek (Z2015/058542). (aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (ontwerpbeschikking), de ruimtelijke onderbouwing en
de overige daarop betrekking hebbende stukken)
Bestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen 2016’ met
de daarop betrekking hebbende stukken
Aanvraag omgevingsvergunning, het besluit
weigering omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing m.b.t. Aalsmeerderweg
83a (Z-2016/024693).
Aanvraag voor omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het
besluit hogere grenswaarde en de overige
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t.
beschikking omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg 341 (uitgebreide
procedure) en een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Aanvraag omgevingsvergunning, het besluit
weigering omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing m.b.t. afwijking van het
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg 83a t.b.v. Schipholparkeren. (Z2016/024693).
Zakelijke beschrijving Overeenkomst tot kostenverhaal Rietwijkeroordweg 60 te Aalsmeer
(uitbreiding kassencomplex)
Eindverslag inspraak concept Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017
Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning liggen van 10 maart 2017 t/m 20 april 2017
Ontwerp-saneringsprogramma vaststelling ten
hoogst toelaatbare waarden voor 30 woningen binnen het project Oosteinderweg e.a. te
Aalsmeer (+bijbehorende stukken)
Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park
Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5
en 7’ en ‘Green Park Aalsmeer deelgebied 5,
bouwgrenzen kavel 1’, Ecuadorlaan 21
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Partiele herziening N201-zone - Schipholparkeren’
Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Aalsmeerderweg naast 376
te Aalsmeer (Z-2017/004349)
Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Hornweg naast 317 te
Aalsmeer (Z-2016/042701)
Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van
onroerende zaken ter onteigening in de
gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van het
bestemmingsplan Green Park Aalsmeer
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de
gemeente Aalsmeer (Middenweg-Oost).
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DE KELDER IS WEER OPEN!

volop koopjes bad-strand-lingerie en onderkleding
Schans 1 Uithoorn
0297-564106

maandag
di. t/m vr.
zaterdag

gesloten
9.30-17.30 uur
9.30-16.00 uur

Voldoende gratis parkeerplaatsen

VEEL
KORTINGEN:

25 50 75
% % %

TEVENS IS ER EEN SPECIALE €10 SNUFFELHOEK!
EN EEN WAND VOL €20 KOOPJES!

Restaurant De Halve Maen
8 GANGEN
PROEVERIJ MENU

€ 55.Telefonisch
Reserveren gewenst

VRIJDAG 31 MAART 2017
Dorpsstraat 24 • Aalsmeer • 0297-324528

www.restaurantdehalvemaen.nl

08 Nieuwe Meerbode

• 23 maart 2017

Jurybeoordeling van films
bij Videoclub Aalsmeer
Aalsmeer - Als je gezellig in de bioscoop zit sta je er misschien niet
zo bij stil, maar de filmmaker oefent
behoorlijk wat invloed uit op hoe je
een film beleeft. Om zijn boodschap
zo duidelijk mogelijk over te kunnen
brengen, heeft hij keuzes gemaakt
op het gebied van montage, geluid,
cameravoering, acteren, licht en artdirection. Maandag 27 maart zullen
een aantal korte door amateurs gemaakte films worden beoordeeld
door een afgevaardigde jury uit het
district Noord Holland. De juryleden
zijn Marion van Leeuwen, Jan Elseman en Ruud Besjes, allen geaccrediteerd bij de landelijke organisatie voor filmamateurs NOVA, waar
zij na een gedegen cursus een examen hebben afgelegd. Waar kijkt
de jury naar? Voorzitter Gerard van
Schie, zelf ook geaccrediteerd jurylid laat weten dat er zal worden beoordeeld op de strekking of inhoud
van de film: Wat wil de filmmaker
ons vertellen? De verhaalopbouw:

hoe krijgt het verhaal vorm en is te
ontdekken over wie het gaat, het
waarom, wanneer, enz. Ook wordt
meegenomen of de film een emotie weet over te brengen. Komt het
binnen bij de kijker. Dit alles nog los
van de filmische vormgeving. Wat
gebeurt er voor en achter de camera om het verhaal zichtbaar en hoorbaar te maken.
De te vertonen films zijn afkomstig
van de KLM Cameraclub en Videoclub Aalsmeer en kunnen worden
genomineerd voor deelname aan
het Regiofilmfestival Noord Holland
dat gehouden gaat worden in Hillegom. Heb je belangstelling om deze avond mee te maken? Kom dan
vrijblijvend langs om te ervaren hoe
een filmanalyse tot stand komt en
hoe de jury daar uitleg aan geeft.
Daar kun je wat van meenemen
bij het maken van je eigen film. De
avond wordt gehouden in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3
en begint om 20.00 uur.

Kom geheimen achter glas ontdekken

40e Editie Kom in de Kas
Aalsmeer - Op zaterdag 1 en zondag 2 april is het feest in de Nederlandse kassen. In dit weekend wordt
Kom in de Kas voor de 40e keer georganiseerd en kan iedereen komen kijken hoe alles groeit en bloeit
achter het glas van de kas. Met alle technologie en innovaties en de
prachtige gewassen is het altijd
een feest om in de kassen te werken. Vanwege het jubileum wordt
het eerste weekend van april extra feestelijk. In regio Aalsmeer nemen acht bedrijven deel. Twee dagen lang openen ze hun deuren om
de mensen te laten zien en ervaren
wat voor moois er allemaal groeit in
de kassen.
Gastvrije Tuinders
De kassen verkennen kan dit jaar
bij acht bedrijven in Amstelveen.
De bedrijven zijn allemaal de moeite waard om te bezoeken. Wil je veel
kleur dan zijn de kassen met Cymbidium, Phalaenopsis en Gerbera’s
een aanrader. Bij Ecorridors worden
groene planten gekweekt die gebruikt worden in de groenvoorziening in steden en langs snelwegen.
De planten functioneren als een
fijnstoffilter voor uitlaatgassen en
maakt de omgeving schoner. Ruhe
Varens en Aphrodite Orchideeën
zijn biologische kwekers.
Geheimen achter het glas
Behalve rondleidingen op de bedrijven en ontdekken hoe alles groeit
en bloeit, worden er ook andere interessante activiteiten georganiseerd. Kinderen kunnen zich uitle-

ven op het springkussen, plantjes
oppotten, gratis poffertjes eten en
zich laten schminken. Niet alleen de
activiteiten, maar ook de uitleg over
de producten en hun groeiwijze zijn
voor de kinderen zeker aantrekkelijk. Kinderen kunnen meedoen aan
een interactieve speurtocht waarmee de beleving in de kas wordt
vergroot. Meedoen aan deze speurtocht kan door thuis alvast de KomInDeKas app te downloaden (geschikt voor Android en Apple). Kom
in de Kas is een uitje voor het hele gezin, lekker in de buurt en helemaal gratis.
Veertigste keer
Kom in de Kas wordt voor de veertigste keer georganiseerd en is het
jaarlijkse publieksevenement van de
Nederlandse glastuinbouwsector. In
Amstelveen nemen acht tuinbouwbedrijven deel om te laten zien waar
ze trots op zijn: mooie, verse, gezonde en veilige natuurproducten. Ieder bedrijf heeft iets eigens te bieden en er worden bijzondere activiteiten georganiseerd. De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur op
zaterdag 1 april en zondag 2 april.
Parkeren kan op het parkeerdak van
Bloemenveiling Royal FloraHolland
(Legmeerdijk 313, Aalsmeer), vandaaruit rijden gratis pendelbussen
naar de bedrijven. Kom in de Kas is
gratis toegankelijk en wordt mede
mogelijk gemaakt door GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Bayer
CropScience, Interpolis, Rabobank.
Kijk voor meer informatie op www.
komindekas.nl

Van folk naar rock in Joppe
Aalsmeer - In Joppe was afgelopen
zaterdag 19 maart weer livemuziek
te zien en te horen. De band Coincidentes kwam van ver, maar kon het
publiek maar deels bekoren. Er was
wel bewondering, zeker voor de violist en zanger en de zangeres, maar
de vonk kwam niet tot vlammen. De
band bracht Keltische muziek met

Gerard wint bij
Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Kaartliefhebbers zijn van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels iedere

invloeden van folk. Natuurlijk klonk
na ieder nummer wel applaus, de
heren en dame deden tot slot hun
best en de liedjes waren leuk om
te horen. Volgende week zaterdagavond 1 april muziek van een heel
ander kaliber. Blues en rock van
zanger en gitarist Arthur Ebeling.
Noteer dit optreden alvast!

woensdagavond in het Dorpshuis te
Kudelstaart vanaf 20.00 uur. Op 15
maart is het klaverjassen gewonnen
door Gerard Presser met 5637 punten. Ria v/d Laan werd tweede met
5485 punten en Bert v/d Jagt derde met 5372 punten. De poedelprijs
was deze week voor Gerda Raadschelders met 3171 punten.

Reserveren van stoel gewenst

Aanschuiftafel 1 april met
kunstenaar Swanet Muskee

Arie Koomen tijdens een vorige editie van Badaboom Comedy Club Aalsmeer.
Foto: Ed van de Pol

Avondje lachen in Club
Studio’s met Badaboom
Aalsmeer - Afgelopen donderdagavond 16 maart was het gezellig druk in de Club van Studio’s Aalsmeer. Badaboom presenteerde wederom een editie van de
stand-up show. Voor de bezoekers
is dat altijd een heerlijk ontspannen
avondje lachen. Badaboom is opgericht door de comedians Wilko Terwijn en Menno Stam. Samen met
Arie Koomen, Vincent Geers en vele van hun comedy collega’s hebben
zij van Badaboom een veelzijdig comedybedrijf gemaakt. Volgens Wilko
(onder meer bekend van de Lama’s
en De Grote Improvisatie Show) is
Badaboom meer dan alleen maar
comedy: “Wij hebben namelijk naast
onze live stand-up shows en onze
comedy clubs, inmiddels ook een
eigen Comedy MCN in samenwerking met Zoomin.tv voor YouTube.
Verder specialiseren wij ons in het
schrijven, bedenken en mee ontwikkelen van online marketingcampagnes, Tv-programma’s, speechwriting
en leveren wij comedy solutions. We
schreven onder andere mee aan
de Correspondents’ Dinner speech
van Minister President Mark Rutte,
De Roast of Gordon, we coachten
en schreven de speeches voor onder andere Churandy Martina, Enzo Knol en Famke Janssen op het
Gouden Televisierring Gala 2016 en
begeleidden alle BN-ers tijdens het
programma Celebrity Stand-up van
Comedy Central. Binnenkort wordt
dit programma trouwens weer in de
Club opgenomen!”
Op 20 april de volgende
Afgelopen donderdag kondigde MC
Menno Stam de vier stand-uppers
een voor een aan het publiek voor:
Marco Lopes opende de show, hij is
finalist van het Leids Cabaret Festival 2016 en had direct de lachers op
zijn hand door het voordoen van de,
bij jongeren zo populaire, ‘dabben’
(armen zijdelings omhoog brengen).
Als tweede was Bugra Gedik aan de

beurt. Deze, van oorsprong, Turkse
cabaretier won de Talent Award in
2015 van het International Comedy Festival Rotterdam. Bugra nam
zowel de Turkse als de Nederlandse politiek flink op de hak, waarbij
de ooh’s en aah’s niet van de lucht
waren. De Talent Spot van de avond
was voor Paul London en de hoofdact (of zoals dat in comedyjargon
heet; Headliner) was in handen van
Vincent Geers. Vincent won de Jury- en Publieksprijs van Cameretten
en was meeschrijver van onder andere het correspondents’ dinner, Javier Guzman, de Dino show en the
Roast of Gordon. Een prachtige lineup dus met een fijne interactie tussen publiek en performers. Voor de
volgende editie verklapt Wilko alvast
de artiesten: “Uiteraard presenteert
onze vaste MC Menno de avond.
Verder hebben we Jan Linsen, één
van de grappigste Belgische standup Comedians van dit moment en
winnaar van Comedymania, Hassan
el Rahaui, één van de nieuwe opkomende Marokkaanse comedians
waarvan je nog veel gaat horen, de
talentspot gaat dit keer naar Dave
Felida, hij komt uit de eigen kweek
van de superleuke Badaboom-vijver
en Martijn Oosterhuis sluit de avond
af. Martijn is een comedyfenomeen.
Hij zat in het eerste seizoen van de
Lama’s en is één van de weinige
Nederlandse comedians die in de
Londonse Comedy Store heeft mogen spelen.”
Het wordt wederom een heerlijke avond. Reserveer vast je kaarten voor slechts 13 euro vijftig. De
avond is op donderdag 20 april van
20.30 tot 22.30 uur en garandeert
absoluut een avond plezier. Tussen
de show door kan er een drankje en
een hapje worden besteld in de gezellige club en de garderobe is op
deze avonden geheel gratis. Kijk
voor meer informatie op www.badaboom.tv
Door Miranda Gommans

Actie SPIE en Bloemenzegelwinkeliers

Cheque voor Dag van je Leven
Aalsmeer - In 2015, tijdens de dertigste editie van de Pramenrace,
hebben de deelnemers bij de post
de IJzeren Brug volle bloemenzegel boekjes ingeleverd. De waarde van de ingeleverde zegels wilde
SPIE schenken aan een goed doel.
Het goede doel is de stichting Dag
van je Leven geworden. Deze stichting zet zich in om mensen met een
beperking een onvergetelijke dag of
een speciaal evenement aan te kunnen bieden.
De Bloemenzegelwinkeliers vonden
dit een goed initiatief en een heel
leuk gebaar en boden spontaan aan
om het bedrag te verdubbelen. SPIE
blij en stichting Dag van je Leven
helemaal. Helaas door miscommunicatie heeft het iets langer geduurd

voordat de cheque overhandigd kon
worden. Gelukkig heeft SPIE tijd vrij
gemaakt tijdens de afgelopen feestavond om de cheque te kunnen
overhandigen aan Rob Langelaan
van de stichting Dag van je Leven.
Rob was heel blij, want zo vertelde
hij: “Met kerst hebben veel bewoners van onder andere Ons Tweede
Thuis een wens ingediend. Om deze
wensen te realiseren heeft de stichting veel geld nodig. Door de bijdrage van de deelnemers van de Pramenrace en de verdubbeling door
de Bloemenzegelwinkeliers heeft
de Stichting 688 euro om een groot
aantal wensen te kunnen vervullen.”
SPIE is voor de aankomende race al
weer een ludieke actie aan het bedenken voor een goed doel.

SPIE voorzitter Erna van den Heuvel, Ronald Kruiswijk van de Bloemenzegels
en Rob Langenlaan van de stichting Dag van je Leven. Foto: Judith Keessen.

Oud Aalsmeer
op excursie
Aalsmeer - De jaarlijkse excursie
van de stichting Oud Aalsmeer voert
op zaterdag 6 mei naar het Openluchtmuseum te Arnhem. De geheel
verzorgde dagtrip, inclusief busreis,
koffie, lunch en fooien kost 50 eu-

ro: met een museumjaarkaart is dat
slechts 40 euro (wel meenemen
dan). Aanmelden zo spoedig mogelijk via info@stichtingoudaalsmeer.
nl of via 0297-344444 bij Eveleens
Makelaardij. Vooraf per bank te betalen NL18 RABO 0300113463 of
contant bij Karin Eveleens op de
dag zelf. Vertrek om acht uur ‘s morgens bij het zwembad aan de Dreef.
Retour rond 18.00 uur.

Aalsmeer - Iedere eerste zaterdag van de maand nodigt de aanschuiftafel van het Huiskamermuseum een kunstenaar uit die komt vertellen over haar of zijn werk. De belangstelling voor deze middagen is
inmiddels zo groot dat het reserveren van een stoel gewenst is. Steeds
andere kunstenaars, schrijvers,
dichters, filmmakers, fotografen,
verzamellaars hebben hun mooiste
verhalen reeds gedeeld. Zaterdag 1
april is Swanet Muskee uitgenodigd.
Het is heerlijk wanneer je als kijker zo iets moois tegenkomt dat je
er helemaal hebberig van wordt. Dat

gevoel ontstaat bij de prachtige buffel schedels van Swanet. Met engelengeduld versiert zij de uit India,
Thailand, Bali en Tibet afkomstige
schedels met flonkerende steentjes
van enkele millimeters, verder met
prachtige stoffen, leer, en authentieke sieraden. Hoe zij op het idee
gekomen is, over haar zoektochten,
weet zij boeiend te vertellen.
Zaterdag 1 april van 16.00 tot 18.00
uur komt Swanet Muskee naar het
Huiskamermuseum aan de Van
Cleeffkade 12a. Stuur voor het reserveren van een stoel een email
naar: info@huiskamermuseum.nl

Theatertip!
Voorstelling ‘Uit Bewondering’

Dana Winner 21 april in
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Dana Winner is al lang
geen onbekende meer. Ruim 25 jaar
draait ze intussen mee. Een periode vol succesvolle singles, albums
en optredens. En de Belgische zangeres is nog lang niet uitgezongen.
Onlangs schitterde zij in het Belgische tv-programma Liefde voor Muziek, (in Nederland bekend als De
Beste Zangers van Nederland). Dana wist de kijkers week na week te
ontroeren en kippenvel te bezorgen
met doorleefde en prachtige liedjes.
Op nieuwssites en social media was
een ieder laaiend enthousiast en
unaniem lovend over de prachtige
vertolkingen van Dana. Een greep
uit de vele reacties: ‘Dana geeft zich
volledig en slaat iedereen met verstomming!’, ‘Dana Winner bezorgt
iedereen kippenvel’, ‘Het is en blijft
een klasse apart, die Dana Winner’,
‘Ballade van Dana Winner gaat door
merg en been’ en ‘Dana Winner ontroert iedereen tot tranen toe.’ De bekendste DJ van Qmusic tweette dat
Dana een grote zangeres is. Tijdens
de uitzendingen van Liefde voor
Muziek werden haar nummers massaal gedownload. Zowel haar liedje
‘Weer verder gaan’ als ‘Zee vol dromen’ bereikte in een mum van tijd
nummer 1 in de Belgische iTuneshitlijsten.
Meer dan ooit is Dana Winner een
absolute must voor iedereen die
houdt van mooie muziek en prachtige liedjes. En waar komen die beter tot hun recht dan in de intimiteit
van de theaters? Daarom is Dana op
tournee met een gloednieuwe theatervoorstelling ‘Uit Bewondering’. Zo
getiteld, omdat Dana vaak de vraag
krijgt: ‘Wie of wat bewonder je?’ Ze
heeft daarom de muziek, de mensen
en de momenten die ze het meest

bewondert op een rijtje gezet en
daar liedjes bij gekozen.
Uniek concert in de Randstad
Bekende Dana Winner-nummers
en zorgvuldig geselecteerde covers
worden mooi afgewisseld met ouder werk, nieuw materiaal en haar
recentste nummer 1-hits. Uit Dana’s bewondering is er een prachtige en originele voorstelling ontstaan.
De show is een perfecte mix van ballades en swingende momenten, met
veel plezier gebracht en intens gezongen. Crown Theater Aalsmeer is
de enige plek in de Randstad waar
Dana haar show ‘Uit Bewondering’
komt zingen. Wilt u bij dit unieke
concert aanwezig zijn? Reserveer
dan snel uw kaarten op www.crowntheateraalsmeer.nl, schaf ze aan bij
Espago Ophelialaan, Boekhuis Zijdstraat, Marskramer Kudelstaart of
vanaf een uur voor aanvang van de
voorstelling aan de kassa van het
theater. De muzikale voorstelling met
de prachtige zangeres uit Vlaanderen is te zien op vrijdag 21 april en
begint om 20.00 uur in het Crown
Theater aan de Van Cleeffkade.
Door Miranda Gommans

Whatts 1 april in Bacchus
Aalsmeer - Op de eerste dag van
de maand april weer Bacchus da
Musica in het culturele café in
de Gerberastraat en dit keer komen The Whatts optreden. Beter dan een 1 april grap, aldus het
viertal. De Aalsmeerse band The
Whatts is al sinds 1977 een begrip
in Aalsmeer en omstreken. Bassist
George van Es, gitarist André Alderden en drummer Peter Geleijn (de
Whattsies van het eerste uur) zijn in
2012 - naar aanleiding van een muzikale reünie - versterkt met gitarist
Bob Enthoven en sindsdien spelen

de mannen weer de pannen van het
dak met hun Whatts versie 2.0. The
Whatts is een echt live band en de
mannen weten met hun enthousiasme het publiek vanaf het podium altijd uiterst te vermaken. De stijl van
de band kenmerkt zich al vanaf het
eerste uur met supersnelle rock dat
wordt afgewisseld met stampende blues klassiekers. Naast eigen
werk worden ook bekende rockcovers ten gehore gebracht. Bacchus
gaat open om 21.00 uur, het optreden van The Whatts begint rond
21.30 uur.

Winst voor Wim
en Trudy bij soos

Nieuw-Vennep
wint sjoelavond

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe jokeraars en klaverjassers zijn
van harte welkom. Kom gerust
eens langs om te kijken of om direct mee te spelen.

Rijsenhout - Afgelopen vrijdagavond 17 maart organiseerde Sjoelclub Rijsenhout een sjoelavond met
enkele verenigingen uit de omgeving. Na een gezellige avond met
een deelname van zestig sjoelers
was het Nieuw-Vennep die de eerste plaats bezette met een gemiddelde van 114.5 punten. Op plaats
twee Hillegom met gemiddeld 110.3
punten. Op drie Alkemade met gemiddeld 107.9 punten. Plaats vier
was voor Langeraar met gemiddeld
106.4 punten. Rijsenhout 1 eindigde
als vijfde met gemiddeld 102 punten
en Rijsenhout 2 werd zesde met gemiddeld 99.8 punten. Hekkensluiter
was Sjoelclub Oosteinde op plaats
zeven met een gemiddelde van 96.3
punten. Na nog een mooie verloting
was rond elf uur de gezellige avond
afgelopen.

Op donderdag 16 maart is het jokeren gewonnen door Trudy Knol
met 87 punten. Op twee Bets Teunen met 197 punten en op de derde plaats is Gerard de Wit geeindigd met 373 punten. Bij het klaverjassen was deze week Wim
Buskermolen Pzn winnaar met
5835 punten. Marga da Silva met
5230 punten eindigde op twee en
Nico de Ron met 5206 punten op
drie. Voor inlichtingen: Mevrouw R.
Pothuizen, telefoon: 0297–340776.
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Van 30 maart t/m 2 april

Lezing en rondleiding door
Michael Glanz op 29 maart

Tobo speelt ‘Vrouwen geen
probleem’ van Woody Allen
Bovenkerk - Toneelgroep TOBO
speelt van donderdag 30 maart tot
en met zondag 2 april ‘Vrouwen?
Geen probleem!’ van Woody Allen.
Felix Allen, een filmcriticus met een
grote liefde voor James Bondfilms,
ligt in scheiding. Hij is doodongelukkig en zoekt steun bij zijn beste vrienden Dick en Linda. Zij proberen Felix op te beuren en regelen
afspraakjes voor hem. De geest van
James Bond doet ook mee, die moedigt Felix van harte aan om zich van
zijn meest mannelijke kant te laten
zien. Maar Felix is zó geremd en verlegen, dat de ene date na de andere
in het honderd loopt. Eén dame lijkt
echter wél gecharmeerd van zijn
vertederende onhandigheid: Linda,
die de laatste tijd een beetje door
Dick is verwaarloosd...
Regie: Veronieke Schrickx. Spelers:
Thomas Herrewijn, Manita Koot, Simon Strijbos, Gert Lutke Schipholt,
Yvonne Copini, Petra Dobbeling en
Suzanne Zijlmans. De voorstelling

is dagelijks te zien van donderdag
30 maart tot en met zondag 2 april
in het Noorddamcentrum in Bovenkerk. Aanvang alle avonden: 20.15
uur Toegang 12 euro. Kaarten reserveren kan via 020-6416744, 0208230591 of kaartverkoop@toneelgroeptobo.nl. Kijk voor meer informatie op www.toneelgroeptobo.nl

Guus Meeuwis in Patronaat
Haarlem - Guus Meeuwis gaat de
clubs in met ‘The Monkey Sandwich
Band’. Met deze formatie gaat de
Brabantse groep mooi nieuw materiaal spelen nog voordat dit op
een album is verschenen. Dit najaar
toert het spektakel door het land.
Op vrijdag 17 november is Haarlem
aan de beurt, het gebeurt allemaal
op het podium van het Patronaat.
Koop vast kaarten! “We zijn heel
veel liedjes aan het schrijven. Eigenlijk teveel voor één album. Het is fijn
om de liedjes voor publiek te spelen
voordat we de studio in gaan. Even
uitproberen hoe ze het live doen.
We gaan tijdens deze tour alles spelen wat we op de plank hebben liggen en natuurlijk ook de oude hits.
Leuk wordt het in ieder geval”, aldus
Guus. Singer en songwriter Charl
Delemarre verzorgt het voorprogramma. De jonge zanger won eind
2014 de Grote Prijs van Nederland,
is veelvuldig te gast geweest bij De
Wereld Draait Door en werd door

Guus Meeuwis tijdens de Wintereditie van zijn ‘Groots met een zachte G concerten’ in de Ziggo Dome
uitgeroepen tot dé muzikale belofte
voor 2017. Het concert op 17 november begint om 19.30 uur, zaal open
vanaf 19.00 uur, en kaarten kosten
32,50 euro. Patronaat is te vinden
aan de Zijlsingel 2 te Haarlem. Info:
www.patronaat.nl

best doen om de muzikaliteit van
het Show- en Jachthoornkorps te
verbeteren. Een nieuw gezicht geeft
ook nieuwe zienswijze en dus kunnen de leden muzikaal weer flink
aan de bak. Het korps hoopt met
Sandra weer iemand te hebben die
het korps zal inspireren en motiveren om beter te worden.
Het korps bestaat momenteel uit
23 leden en daarvan is een behoorlijke groep rond de 10 jaar. Maar
meer leden zijn natuurlijk altijd welkom. Dus heb je zin om eens te komen kijken? Kom dan gerust binnen op vrijdagavond in het clubgebouw aan de Bilderdammerweg 116
in Kudelstaart. Vrijdag aanstaande
houdt het korps haar jaarlijkse ledenvergadering, dus is er geen muzikale repetitie maar op andere vrijdagen start het korps om 19.30 uur
met repeteren. Kijk voor meer informatie op de website www.showjachthoornkorps.com.

Cultuurpunt Aalsmeer zoekt
Westeinder Watervoices

Arie Koningen vijftig jaar lid
van mannenkoor Con Amore
lijk om op maandagavond lekker
te gaan zingen. Na vijftig jaar nog
steeds een grote hobby. Zingen
doet Arie overigens al heel lang in
koor verband. Eerst op school samen met zijn tweelingbroer achter in de klas de bovenstem, later in
het koortje van de jongelingsvereniging de Rank en vanaf zijn 24e jaar
lid van Con Amore. Het mannenkoor bestaat steeds meer uit grijze koppies, maar zingen kunnen ze
nog steeds prima. Ze blijven dat nog
zeker vele jaren doen, zeker tot de
60e verjaardag van Con Amore. Arie
Koningen ontving uit handen van
de voorzitter een gouden speld met
een diamantje en deze werd opgespeld door zijn eigen Anne, die speciaal hiervoor naar de repetitieruimte was gekomen. Zij kreeg een mooi
boeket. De jubilaris tevens een cadeaubon en een oorkonde.

Kunstreis KCA naar Gorssel
Aalsmeer - Op woensdag 10 mei
organiseert KCA een Kunstreis naar
Museum More in Gorssel. Met vooraf een stadswandeling door Zutphen, één van de oudste steden van
Nederland. De stad kent een rijke
geschiedenis, waarvan vele sporen
in het centrum te vinden zijn. Kerken, delen van vestingwerken, statige pakhuizen en koopmanshuizen
zijn nog steeds te bewonderen. Na
de stadswandeling is er een lunch
bij Loetje in Gorssel. In het prachtige
Museum More is op dat moment de

Kudelstaart - Na maanden binnen
oefenen voor de optredens die komen gaan heeft het Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart zich weer
laten zien en horen. Afgelopen zaterdag verleende het korps medewerking aan de themadag DownTown Ophelia. Het korps mocht de
deelnemers aan deze bijzondere
dag begeleiden van café Sportzicht
naar het podium in de Ophelialaan.
Het was een geslaagde happening
daar in de Ophelialaan.
Het korps heeft de komende maanden nog een paar optredens op stapel staan. Zondag 9 april in Kudelstaart de palmpaas optocht, vrijdag 1 juni de avondvierdaagse in
Badhoevedorp en op 23 juni de
avondvierdaagse in Vleuten.
Ook heeft het korps sinds kort een
nieuwe dirigente. Sandra van Luijtelaar is haar naam en zij is al op
jonge leeftijd begonnen met het dirigeren van orkesten. Zij gaat haar

Concert ‘Muziek aan de oever’

Gouden speld, cadeaubon en oorkonde

Aalsmeer - Tijdens de jaarvergadering van mannekoor Con Amore
afgelopen maandag 20 maart werd
de agenda vlot werd afgehandeld.
Ook huldigingen stonden op het
programma. De voorzitter nam het
woord en vroeg Tinus van Tol naar
voren te komen. Hij had enkele jaren terug al een gouden speld voor
vijftig jaar lidmaatschap ontvangen,
maar het bestuur heeft nu bedacht
dat vijftig jaar toch wel heel bijzonder is en heeft daarom de gouden
speld voorzien van een diamantje.
Henk Knol, afwezig wegens ziekte,
zal ook deze speld ontvangen. Na
Tinus werd Arie Koningen gevraagd
naar voren te komen. Ook hij is vijftig jaar lid van Con Amore. Dit is
zo’n 2000 repetities totaal en zo mogelijk ook wel 500 concertjes. Daarbij heeft Arie ruim 30 jaar achter
de bestuurstafel gezeten als tweede voorzitter en daarna als secretaris. Bijna dertig jaar is hij secretaris
geweest, hij kent dan ook alle ins
en outs van de club. Enige tijd geleden is hij gestopt met het secretariaat, maar hier had Arie in het begin wel een beetje moeite mee. Best
raar om niets meer te hoeven regelen. Gelukkig wordt nog regelmatig
om zijn advies gevraagd.
Na een jaar betrekkelijke rust heeft
Arie toch weer verschillende taken
opgepakt, die hij voor het koor doet,
zoals de organisatie van de inname
oud papier elke eerste maandag van
de maand, het opbouwen van de repetitie ruimte elke week en het uitdragen aan ieder die het horen wil
dat zingen een fijne bezigheid is en
vooral zingen bij een mannenkoor.
Arie vindt het nog steeds heer-

Show- en Jachthoornkorps
laat zich zien en horen!

tentoonstelling: Johannes Grützke.
Misschien wel Duitslands best bewaarde geheim! Grandioos, theatraal
en barok, het oeuvre van de Berlijnse
kunstenaar Johannes Grützke (1937)
kan alleen in grootse bewoordingen
gevangen worden. De bus vertrekt
om half negen in de ochtend vanaf het parkeerterrein bij het zwembad aan de Dreef. Rond zes uur is
de groep weer terug in Aalsmeer. Inschrijven kan tot 15 april. Kijk voor
meer informatie en opgave op www.
kunstencultuuraalsmeer.nl.

Aalsmeer - De Westeinder Waterweek is een begrip in Aalsmeer. De
editie van 2017 krijgt een heel bijzondere opening met het concert
‘Muziek aan de oever’ op donderdag 29 juni. De amateurkunst van
Aalsmeer bundelt hiervoor de ‘muzikale krachten’. De Aalsmeerse verenigingen zullen met een projectkoor, orkest en solisten een spetterend muzikaal programma brengen
vanaf Surfeiland Vrouwentroost. Het
spektakel zal te volgen zijn vanaf het
water en op het strand. De kwaliteit
van uw (zit)plaats bepaalt u zelf. Het
koor en orkest, onder leiding van
Martin van de Brugge, zorgen voor
de muziek. Zij nemen de luisteraars
mee door een zeer afwisselend muzikaal landschap. Soms kunt u daar
stil van genieten, bij andere nummers zal het bijna onmogelijk zijn
om niet mee te zingen, klappen of

dansen. Onder het ‘toeziend oog’
van de watertoren, ook zo’n begrip
in Aalsmeer, wordt dit puur genieten. Noteer vast in de agenda: 29 juni om 20.00 uur bij het Surfeiland
aan de Kudelstaartseweg.
Muzikanten welkom
Het projectkoor- en orkest staat
ook open voor deelnemers die niet
verbonden zijn aan een vereniging.
Meezingen en spelen kan ook op
projectbasis. De repetitiedata zijn
10, 23 en 27 juni. Aanmelden voor
het koor of orkest kan door een
email te sturen naar André Vulperhorst, coördinator amateurkunst: ajvulperhorst@cultuurpuntaalsmeer.
nl. Voor enkele nummers is men
ook nog op zoek naar zangsolisten.
Ben jij de volgende Westeinder Watervoice? Neem dan ook contact op
met André Vulperhorst.

Aalsmeer - Woensdag 29 maart
geeft Michael Glanz een lezing
over zijn werk in het gemeentehuis
in combinatie met een rondleiding
langs zijn schilderijen. De lezing begint om 15.00 uur en is vrij toegankelijk. Michael is al zijn hele leven
gefascineerd door kleuren. Schilderen is zijn passie. Hij heeft een voorliefde voor het Kubisme, Expressionisme en Art Deco waaruit hij zijn
inspiratie haalt. Zijn schilderijen zijn
opgebouwd uit verschillende lagen
kleur, welke naast elkaar zijn aangebracht in horizontale, verticale en
diagonale vlakken. Zijn stijl kan worden omschreven als Geometrisch
Abstractionisme. Naast het schilderen ontwierp Michael ook de ambtsketting van de kinderburgemeester
van Aalsmeer. Tevens deed hij mee
aan het Kunstkastproject en transformeerde hij twee elektriciteitskasten tot kleurrijke blikvangers.

anderen in originele decoratieve objecten. De expositie is tot 13 april te
bezichtigen op de begane grond
van het gemeentehuis. Op de eerste verdieping (niet vrij toegankelijk)
hangen grote werken. Er wordt dan
ook geadviseerd om vanaf de benedenverdieping omhoog te kijken
naar deze kunst.
Voor de lezing en rondleiding dienen belangstellenden zich vooraf aan te melden bij curator Ingrid
Koppeschaar via hfkoppeschaar@
gmail.com of bel 06-36560123.

Fantasy Planets
Sinds een half jaar is Michael bezig
met een nieuw project: Fantasy Planets. Kunststof kerstballen van verschillend formaat beschildert hij in
zijn eigen stijl, waardoor deze ver-

Bloemen kijken tot en met 30 april

Kleurrijke expositie in het
Oude Raadhuis geopend
Aalsmeer - Heleen van Haaften,
voorzitter van de beeldende kunst
commissie van KCA, opende afgelopen zaterdag 19 maart de expositie
over bloemen in een bloemrijk Oude
Raadhuis. Dat deed ze aan de hand
van interviews met de deelnemende kunstenaars. Die kregen daarmee de kans om hun werk en werkwijze toe te lichten aan het publiek.
Zo vertelde fotograaf Dennis A-Tjak
dat hij zes jaar lang is bezig geweest
om een serie van honderd foto’s te
maken over evenzoveel oude rozensoorten. Hij bedankt daarbij rozenbedrijf Belle Epoque en de Historisch Tuin. Schilder Thecla Renders
laat liever haar werk voor zich spreken. Ze vertelde wel dat het haar om
kleur gaat en om de grens waarbij
die kleur begint te wringen. Dat is
ook te zien in haar bloemenschilderijen. Ze zijn figuratief en ogen
op het naïeve af, maar zijn bij nadere beschouwing doorwrocht en
gelaagd. Saskia Wagenvoort vertelde dat vergankelijkheid en pijn een
subtiel maar belangrijk onderdeel

van haar werk uitmaken. Haar modellen lijken soms ook letterlijk vastgeprikt met naalden. Het zijn de details die het hier doen, een vliegje,
een borduurwerkje, voor de goede kijker valt er veel te ontdekken.
Fotograaf Bas Meeuws en keramist
Janny van Losser waren niet bij de
opening, maar ook hun werk kan
niet onvermeld blijven. Bas Meeuws
is een fotograaf die het traditionele bloemstilleven onder de loep
neemt en opnieuw definieert. Zijn
foto’s zijn hyperrealistisch bloemstillevens die hun weerklank vinden
in de traditionele olieverfschilderijen uit vroeger tijd. Janny van Losser is duidelijk iemand die met liefde haar ambacht van pottenbakster
uitoefent. Ouderwets vakmanschap
levert hier stoer maar verzorgd keramiek op.
Deze bloemententoonstelling is nog
tot en met 30 april te zien. Het Oude
Raadhuis is iedere donderdag tot en
met zondag geopend tussen 14.00
en 17.00 uur. Het adres is Dorpsstraat 9 in het Centrum.

Veel belangstelling was er voor de opening. Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdag ‘Verboden Vruchten Ontbijt’

Boekenweek in Boekhuis

Aalsmeer - Zaterdag 25 maart begint hét jaarlijkse hoogtepunt voor
lezers: de Boekenweek. Boekhuis
Aalsmeer opent de week met een
speciaal ontbijt en verkeert een
week lang in Boekenweek-sferen.
De Boekenweek vindt plaats van
zaterdag 25 maart tot en met zondag 2 april. Het thema van dit jaar is
‘Verboden vruchten’. Connie Palmen
schreef het Boekenweekessay ‘De
zonde van de vrouw’ dat voor 3,50
euro te verkrijgen is. Herman Koch
is de auteur van het Boekenweekgeschenk ‘Makkelijk leven’. Bij besteding van 12,50 euro aan Nederlandstalige boeken krijgt u het geschenk er gratis bij. Op de laatste
dag van de Boekenweek, zondag 2
april, kunt u met het Boekenweekgeschenk weer gratis met de trein
reizen in heel Nederland.
Boekhuis Aalsmeer opent de Boekenweek met een ‘Verboden Vruchten Ontbijt’. Bezoekers krijgen een
heerlijk en verrassend ontbijt, gezond voor lichaam en geest. Er zijn
boekenpitches, dorpsdichter Bram
Landzaat draagt toepasselijke gedichten voor en Daphne Klein zorgt
voor sfeervolle live muziek. En dat
alles letterlijk tussen de boeken: Er
is geen betere manier om de Boekenweek te beginnen. Aanmelden
voor het ontbijt kan via tel. 0297324454 of boekhuis@boekenhof.nl.
Het ontbijt is van 8.00 tot 9.30 uur.
Kosten zijn 12,50 euro per persoon.

Lezing Midas Dekkers
Woensdag 29 april geeft Midas
Dekkers een lezing, georganiseerd
door KCA, de Bibliotheek Amstelland en het Boekhuis. Deze avond
in De Oude Veiling is reeds uitverkocht. Het Boekhuis verkeert de hele week uiteraard in Boekenweeksferen. De etalage is aangekleed in
het thema, er is een thematafel en
de winkel ligt vol prachtige boeken.
Enkele speciale tips van de Boekhuis-medewerkers: De intelligente
roman ‘Hazer’ van Jeroen Thijssen,
het indrukwekkende ‘Wil’ van Jeroen Olyslaegers, het actuele ‘Masser Brock’ van Bert Wagendorp en
de ijzingwekkende thriller ‘Ragdoll’
van Daniel Cole. Het Boekhuis is
te vinden in de Zijdstraat 12 in het
Centrum.

Smartlappen meezingen
met Denk aan de Buren
Aalsmeer - Op donderdag 30 maart houdt smartlappenkoor Denk aan de
Buren weer een gezellige meezingavond in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Van sopranen tot en met bassen zijn welkom. Hou je van zingen?
Kom langs en zing mee. Aanvang is 20.00 uur.

Schoonmaakactie, No Joke en Triade

Verzoeknummers in Weekend
Magazine bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was Radio Aalsmeer te vinden bij
het evenement DownTown Ophelia. Onder de noemer DownTown
Radio was er zeven uur live radio met de mogelijkheid verzoekjes aan te vragen. Dit gebeurde zo
massaal dat niet alle verzoekjes gedraaid konden worden. Dat wordt
zaterdagmiddag goedgemaakt in
het programma ‘Weekend Magazine’ van 14.00 tot 17.00 uur met tevens de wekelijkse boekbespreking met Constantijn Hoffscholte en de column van dorpsdichter
Bram Landzaat. Verder deze week
vicewereldkampioen
rolstoeltennis bij de junioren Ruben Spaargaren in ‘Halte Zwarteweg’ donderdag vanaf 18.00 uur, gevolgd
door ‘Echt Esther’ vanaf 19.00 uur
met als gast Jacqueline Beek, maker van persoonlijke geboortekaartjes, en van 20.00 tot 22.00 uur het
politieke radiopanel met Eric Kreike
en Sem van Hest. De Aalsmeerse
voorjaarsschoonmaak met Garby
komt aan bod in het jongerenprogramma ‘Let’s Go’ op vrijdag vanaf 18.00 uur en het ‘Vrijdagavond-

café’ met Ron en Caroline presenteert van 21.00 tot 23.00 uur een reportage met wijkagent Erik van den
Brun en er zijn kaarten te winnen
voor het Feestweek-feest ‘No Joke’
op zaterdag 1 april. De nieuwe gast
in het programma ‘Door de Mangel’
op maandag 27 maart van 19.00 tot
20.00 uur is Marion Sluis en zij komt
vertellen over het scholenfusieproject Triade. De lokale omroep Radio
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway), via www.radioaalsmeer.nl en
is te volgen op twitter en facebook.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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1e Aelsmeerse Uitvaartbeurs
zaterdag in Open Hof kerk
Aalsmeer - Op zaterdag 25 maart
organiseert Uitvaartzorg De Meer
in samenwerking met de Open Hof
kerk de eerste Aelsmeerse Uitvaartbeurs. Op deze dag kunnen bezoekers, op een laagdrempelige manier,
bij Jacco van der Laarse en Jaap van
der Maarl van Uitvaartzorg De Meer
terecht met al hun vragen over een
begrafenis, crematie, kosten van
een uitvaart en het vooraf vastleggen van uitvaartwensen. Daarnaast
zijn ook uitvaartpianist en organist
Frank Baggerman en uitvaartzangeres Martine van de Lugt aanwezig.
Zij verzorgen tussen 11.00 en 13.00
uur livemuziek en zang. Het Boerma instituut (bloemen) laat zien hoe
een rouwarrangement wordt gemaakt, Notaris Geert Labordus kan
alles vertellen over erf- en successierecht en schrijfster Joke Verweerd kan samen met u een mooie
levensloop schrijven om deze tijdens de uitvaart voor te dragen. Een
hedendaagse versie van de loopkoets zoals deze vele jaren door
Aalsmeer heeft gereden is ook op
de beurs aanwezig.
Andere deelnemers zijn onder andere Kistenfabrikant Unigra met een

Eco-kist van Vlas (primeur) en andere bijzondere kisten, Kees Markman voor geluid en beeld bij uitvaarten, Grafmonumenten leverancier Boot Natuursteen, Crematorium & Uitvaartcentrum Haarlemmermeer, Begraafplaats Aalsmeer, Fotografie De Boer, Uitvaart als Herinnering (uitvaartfilm maken), Vidinova, Boekhandel Het Kruispunt (rouwlectuur), Nazorgspecialiste Corine Diek-Rip, As verstrooiing per ballon, Stichting Ambulancewens, Hospice Bardo, Rouwauto’s, Olifantsgras rouwbrieven, Uitvaart wade en Biosurnen. Ook zijn
enkele kunstenaressen aanwezig, waaronder Ilse Vorstenbosch.
Ze maakt kunstwerken en verwerkt
daar de as in van dierbaren. Femmy Krol maakt levensloopschilderijen gecomponeerd aan de hand van
de vertelde levensloop van de betrokkenen. Karin van Leeuwen van
Atelier Middagrood laat zien wat zij
kan maken van de vier elementen.
Belangstellenden zijn van harte welkom van 11.00 tot 16.00 uur in de
Open Hof kerk aan de Ophelialaan
247. De toegang is gratis en de koffie en thee staan klaar.

Voor iedereen vanaf 55jr.

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

Verkoopdag Historische Tuin
Aalsmeer - Vroeg opstaan wordt
beloond! Wie zaterdag 25 maart
aanstaande tijdig uit de veren
is, heeft eerste keuze uit het ruime aanbod dat de Historische Tuin
biedt. De traditionele verkoopdag van bomen, heesters en andere planten vindt deze dag plaats.
Vanaf 9.00 uur staan medewerkers en vrijwilligers klaar om te helpen en deskundig advies te geven.
Kom het assortiment van seringenstruiken, fruitbomen (appels, peren), hortensia’s, coniferen als Ginkgo en klimplanten, waaronder Blau-

we Regen, Kamperfoelie en Clematis gadeslaan. Voor de liefhebber
zijn er daarnaast gesneden seringen te koop en de eerste voorjaarsbloemen.
In de corridor verder tuin- en plantenboeken voor de nodige theoretische ondersteuning. Hier is ook
koffie verkrijgbaar. De verkoopdag
duurt tot circa 16.00 uur.
Er staan kruiwagens klaar en het is
natuurlijk altijd mogelijk om met uw
eigen boot aan te meren. De Historische Tuin Aalsmeer is bereikbaar via
de ophaalbrug aan het Praamplein.

Tot en met zaterdag korting op (bijna) alles

Wereldwinkel weekje dicht

Veel spullen voor sportclub gekregen

Bedankje van de visueel
gehandicapte Paul
Aalsmeer - Een maand geleden
stond er een artikel in deze krant
over de 100% visueel gehandicapte Paul Vloothuis. Paul is sportmasseur en is sinds kort een sportclub
begonnen voor visueel beperkte en
blinde mensen in een garage tegenover zijn woning in het Seringenpark onder de naam ParkSportMassage Aalsmeer. Er zijn zoveel positieve en leuke reacties op het stuk
gekomen dat de enthousiaste Vloothuis graag zijn dankbaarheid wil tonen. Hij begint: “Allereerst wil ik de
gemeente bedanken voor het aanleggen van een trottoir tussen mijn
woning en de garage. Ik heb het
Ton Harte al laten weten, maar wil
hierbij vooral Ad Verburg bedanken
voor het snelle handelen. Het is een
fijne oplossing. Ik hoef niet meer
langs een gespannen touw over een

soms drassig grasveld. Echt geweldig. Na meerdere keren per dag oefenen lukt het me al om zonder taststok over het pad te lopen, verder
gebruik ik de muur en de deuren
bij de sportruimte als geleidesteun.
Maar het artikel heeft meer teweeggebracht: Door een lezer uit Hoofddorp (het was tevens geplaatst in
De Heemsteder, red.) is er een,
handmatig in te stellen, crosstrainer
aangeboden die reeds gebruiksklaar staat en ik ben benaderd en
geholpen door twee bedrijven; Aannemersbedrijf Mike van Lienden uit
Aalsmeer heeft een kickbokszak gesponsord en gipsstelbedrijf Haak te
Uithoorn doet kosteloos werkzaamheden.” Paul is enorm blij met al
deze hulp. Door Kees Noordhoek
wordt de hondenhoek gemaakt voor
medesporters die met hun blindegeleidehond komen trainen, er is
een professioneel koffieapparaat
kosteloos geleverd door Dick van
Doorn (van restaurant de Duinhoeve in Burghaamstede Zeeland) die
de oproep via-via ter ore had gekregen en tot slot zegt Paul: “En ook
een olympische halter, een onmisbaar werktuig om een Jerommeke
te worden, wordt geschonken. Tof
hè? Ik weet niet wat me overkomt.
Bedankt iedereen!” Heeft u informatie of artikelen voor Paul Vloothuis bel dan tussen 12.00 en 14.00
of tussen 19.00 en 20.00 uur naar
06-25226227.
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Begin dit jaar is de Wereldwinkel Aalsmeer overgestapt
naar een andere landelijke organisatie, de Stichting Wereldwinkels
Nederland. Dat betekent een nieuw
logo en dus een goed moment om
de winkel ook weer eens een opfrisbeurt te geven. Vanaf maandag 27
maart is de winkel een weekje gesloten en gaan de vrijwilligers de
winkel schilderen en opnieuw inrichten. Omdat de winkel in de Zijdstraat helemaal leeg moet geeft de
Wereldwinkel tot en met aanstaande zaterdag 25 maart 25% korting
op het hele assortiment (exclusief

levensmiddelen en Doppers). Hoe
meer er verkocht wordt, hoe minder
er ingepakt hoeft te worden en hoe
meer nieuwe fairtrade producten er
weer ingekocht kunnen worden.
Dit komt dan weer ten goede aan de
makers van de producten in Afrika,
Azië en Latijns Amerika. Want hoe
meer de Wereldwinkel verkoopt,
hoe meer fairtrade orders er geplaatst kunnen worden bij de producenten! Maar ook voor de klanten
een leuk moment om heel voordelig een mooi fairtrade product aan
te schaffen. Voor meer informatie:
www.wereldwinkelaalsmeer.nl.

Themamiddag OVAK bij
Ubink druk bezocht
Aalsmeer - De kantine van handelskwekerij Ubink was op vrijdagmiddag 17 maart tot op de laatste
stoel bezet met leden van OVAK.
Na de koffie vertelde mevrouw Joke
Ubink het verhaal over de geschiedenis en de ontwikkeling van het familiebedrijf. In 1927 werd er 40.000
vierkante meter grond aan de
Mijnsherenweg aangekocht waarvan 540 vierkante meter kas en begon Ubink als een gemengd bedrijf.
In die bijna 90 jaar is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf

met een kas oppervlakte van 60.000
vierkante meter in Kudelstaart, plus
een kwekerij op het Spaanse eiland
Tenerife met een oppervlakte van
250.000 vierkante meter. Daarmee
is handelskwekerij Ubink toonaangevend in Europa op het gebied van
cactussen en vetplanten. Na de inleiding werd de groep in drieën gedeeld en kreeg men tijdens de rondleiding een goede indruk van zowel
de grootte van het bedrijf als het
productie proces. Een buitengewoon geslaagde middag.

Van 24 maart tot en met 10 juni

Hulleman bakt kiembrood
voor Samenloop voor Hoop
Aalsmeer - SamenLoop voor Hoop
is een evenement speciaal voor iedereen die met kanker te maken
heeft gekregen. Gedurende een
24-uurs wandelestafette staan zij
samen met lotgenoten stil bij kanker én vieren zij het leven. Tijdens de
loop zijn er optredens, verschillende ceremonies en allerlei acties van
deelnemers die op een bijzondere
wijze geld inzamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. De
openheid en eensgezindheid maken van de SamenLoop een evenement dat niemand onberoerd laat.
Het evenement wordt volledig door
vrijwilligers georganiseerd.
Met de verkoop van Kiembrood
steunt bakkerij Hulleman de SamenLoop voor Hoop in de Haarlemmermeer. Deze wordt gehouden
op 10 en 11 juni. Kiembrood is een
lekker en gezond brood. Het is een
bruinbrood met tien keer zoveel tarwekiemen als een volkorenbrood.
De tarwekiem is een klein onderdeel van de tarwekorrel welke vol zit
met eigenschappen die een positief
effect hebben op de gezondheid.

Van elk verkocht brood doneert
bakkerij Hulleman 50 eurocent aan
Samenloop voor Hoop. Daarnaast
doneert ook Hullemans meelleverancier Koopmans Meel 25% van de
opbrengst van elk verkocht baaltje
Kiemmeel aan het KWF. Zo maken
Hulleman en Koopmans zich samen
sterk voor dit goede doel.
Kiembrood is van vrijdag 24 maart
tot en met zaterdag 10 juni verkrijgbaar in de winkels van bakkerij Hulleman. Het brood is ook te bestellen via de webshop: www.hullemanbroodenbanket.nl.

Maandag 27 maart 14.00–15.30 uur is er weer een
bijeenkomst van het ontmoetingscentrum in gebouw Irene aan de
Kanaalstraat in Aalsmeer. Het thema: Handhaven emotioneel evenwicht, de schijf van vijf, hoe kun je elkaar steunen, tussen welkom
heten en afscheid nemen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door
het Ontmoetingscentrum, in samenwerking met Vita Welzijn en Advies.
In de gespreksgroep vinden partners de gelegenheid om andere mensen in eenzelfde situatie te ontmoeten en elkaars ervaringen te delen.
U ervaart dat u niet de enige bent die tegen problemen oploopt. De
onderlinge uitwisseling kan u tot steun zijn in het dagelijks proces. Het
thema is een hulpmiddel, niet leidend. We kunnen bespreken wat op dat
moment aan de orde is.
Op woensdag 29 maart is er in het Wijkpunt voor Elkaer weer een
heerlijke avondmaaltijd. Als voorgerecht serveren we een heerlijke
tomatensoep met stokbrood en kruidenboter. Als hoofdgerecht staat er
een kipfilet hawai op het menu. Als groente Parijse worteltjes, heerlijke
boerenfrites en een tropische koolsalade. Het dessert: chocolade pudding met slagroom naar keuze. Voor meer informatie of reserveren kunt u
bellen met het wijkpunt 0297-820979. De kosten van deze maaltijd zijn
10 euro. U bent welkom vanaf 17.30 uur.
Voor vrijdag 31 maart is er helaas geen plaats meer te reserveren, de
Indonesische Rijsttafel was erg populair...
Ook op woensdag 29 maart is er in de grote zaal van Zorgcentrum
Aelsmeer een interactieve dansvoorstelling door een groep leerlingen
van de Immanuel school uit Rijsenhout, aanvang 15.00 uur, toegang vrij.
Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur is er in het wijkpunt Voor Elkaer gelegenheid om met elkaar in een gezellige omgeving een gesprek aan te
gaan over “alledaagse onderwerpen” van vroeger tot nu... Om 10.00 uur
beginnen we met een lekker kopje koffie. U mag zo binnenlopen,
reserveren hoeft niet en er zijn geen kosten aan
verbonden. Consumpties zijn voor
eigen rekening. U bent van harte
welkom.

Op 5 april bij Catinka Rabbers-Dekker

Gratis contactavond
‘De uitputting voorbij’
Aalsmeer - Steeds meer volwassenen en kinderen zijn langdurig moe
of zelfs uitgeput. Als je uitgeput
bent, is de weg terug naar voldoende energie vaak lastig te vinden. Bijvoorbeeld in het geval van het chronisch vermoeidheidssyndroom, ME,
burn-out en post- lyme- klachten.
Vroegtijdige herkenning van het
ontstaan van uitputtingsklachten is
lastig en een diagnose verloopt vaak
moeizaam. Tijdens het ontstaan van
deze ernstige vormen van vermoeidheid zijn er meestal veel factoren die
een rol spelen en de symptomen die
er aan vooraf gaan, worden vaak
niet herkend door de persoon zelf,
artsen en therapeuten.
Als organen het moeilijker krijgen door een afnemende hoeveelheid energie ontstaan de eerste symptomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om klachten als stijfheid, gewrichtsklachten, steeds vaker en/ of chronische ontstekingen, spijsverteringsklachten, wisselingen van stemmig en/of temperatuur, PMS, overgevoeligheden voor
voedsel en/of pollen, duizeligheid,
flauwvallen, bittere of zure smaak
in je mond en oorsuizen. De afname van energie ontstaat als gevolg
van het totaal van alle soorten stress
die je lichaam ervaart. Zoals bijvoorbeeld, tekorten aan essentiële voedingsstoffen, belasting met toxines
en medicijnen, te weinig rust nemen en vervelende emotionele ervaringen. Het gevolg van langdurige stress is dat de hormonale regelsystemen, die alle belangrijke organen in het lichaam moeten aansturen, uit balans raken. Dit op zichzelf
geeft een verdere stressbelasting
voor het toch al verstoorde lichaam.

De aanpak voor het herstel is afhankelijk van welk stofwisselingstype je bent, wat je hebt meegemaakt
en welke overgevoeligheden je hebt
ontwikkeld en is dus voor iedereen
weer anders. Eén ding is voor iedereen gelijk, de basis voor het herstel
is een zeer persoonlijk en goed uitgebalanceerd voedingsadvies, met
daarin alle essentiële vetten, eiwitten en mineralen, eventueel aangevuld met kruiden en supplementen.
Het doel van de contactavond op
woensdag 5 april is om meer inzicht
te geven in de mogelijke oorzaken
voor ernstige vermoeidheid en oplossingen te bieden voor de weg terug naar gezondheid. Maar natuurlijk ook om de vroege symptomen te
leren herkennen, waardoor iemand
aan de slag kan gaan om te voorkomen dat de vermoeidheid verder zal
toenemen. Het boek ‘De Uitputting
voorbij’ van Marijke de Waal Malefijt en Tessa Gottschal dient als uitgangspunt voor deze contactavond.
Catinka heeft recent een nascholing
gevolgd bij Marijke de Waal Malefijt en daardoor veel nieuwe inzichten gekregen die ze met de deelnemers zal delen. De informatie wordt
verder aangevuld met persoonlijke
kennis en ervaring. Geïnteresseerd
in dit onderwerp of heb je een ervaringsverhaal dat je graag wilt delen,
dan ben je van harte welkom. De
contactavond op woensdag 5 april
is van 20.00 tot 22.00 uur en wordt
georganiseerd door Catinka Rabbers-Dekker. De avond is gratis en
wordt gehouden in haar praktijk aan
de Wilgenlaan 14. Graag wel van te
voren aanmelden via 0297-363848
of via info@catinka.nl, dit in verband
met een beperkt aantal plaatsen.

Yoga met de Aalsmeerpas

Zaterdag met diverse activiteiten

1e ‘Begin van iets moois
festival’ bij Meerlanden
Rijsenhout - Op zaterdag 25 maart
organiseert Meerlanden voor de
eerste keer het Begin van iets moois
festival. Bezoekers ervaren op dit
unieke festival dat afval niet het einde is, maar het begin van iets moois.
Van 9.00 tot 15.00 uur zijn er leuke
activiteiten voor jong en oud. Het
festival vindt plaats tijdens de landelijke compostdag.
Er is deze dag van alles te doen: Een
kijkje achter de schermen van de
GFT-fabriek laat zien hoe Meerlan-

den van het ingezamelde GFT onder andere compost en groengas
maakt. Het muzikale duo De Vuilnismannen leert kinderen trommelen
op rommel. Liefhebbers van knutselen mogen van sloophout een plantenbak timmeren of van lege drinkpakken een stevige hoed maken.
Verwerkers van textiel, plastic en
elektrische apparaten laten zien
hoeveel waardevolle stoffen er nog
in het afval zitten. Gebruikte spullen
komen tot leven in een door Meer-

Aalsmeer - Met de Aalsmeerpas
maakt de gemeente kortingen mogelijk op sociale en culturele activiteiten voor inwoners met een laag
inkomen of een uitkering. Sinds begin maart (2017) kunnen houders
van een pas tegen een sterk gereduceerd tarief ook deelnemen aan
verschillende yoga- en pilateslessen. Mensen die in het bezit zijn van
een Aalsmeerpas kunnen sinds kort
ook tegen een sterk gereduceerd
tarief deelnemen aan yoga- en pilateslessen via yogastudio YogAletta in Aalsmeer. Hier worden diverse
soorten lessen aangeboden, zodat
er voor iedereen een passende les
of tijdstip bij zit. Registreren, aanmelden en reserveren gaat allemaal
digitaal. De pas hoeft ook niet te
worden getoond voor, tijdens of na
de les. Yoga betekent (vertaald uit
het Sanskriet) ‘verbinden’. Het streven is om via de lessen verbinding

te maken met iedereen die hieraan
deelneemt. Dat idee komt sterk naar
voren uit de jeugd van de initiatiefneemster van deze actie en tevens
eigenaresse van de yogastudio Aletta van Oostveen. Zij groeide op in
Amsterdam en haar ouders kwamen
tijdens haar jeugd in aanmerking
voor de Stadspas. “Dankzij die pas
konden we als gezin tóch een dagje naar de dierentuin met de tram
én daar ook een ijsje eten. We konden meedoen, en die herinneringen
koester ik nog steeds. Dus toen ik
erachter kwam dat er nu een soortgelijke regeling bestaat, kon ik niet
anders dan hier direct aan meewerken”, licht ze toe. De gemeente vindt
het belangrijk dat inwoners met een
laag inkomen of een uitkering mee
kunnen doen in de maatschappij.
Voor meer informatie over de pas
kunt u terecht op de websites van
de gemeente www.aalsmeer.nl.

Winkel ingerichte koffiebar en bij de
foodtrucks proef je lokale lekkernijen. En dit is nog maar een greep
uit alle activiteiten. Het festival vindt
plaats bij Meerlanden aan de Aar-

bergerweg 41 in Rijsenhout. De toegang is gratis. Op deze dag worden
inwoners, net als voorgaande jaren,
getrakteerd op een gratis zak MeerCompost..
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Hoge opkomst 2e Kamer
verkiezing in Aalsmeer
Aalsmeer - Een bijzonder mooie
en hoge opkomst voor de Tweede Kamer verkiezing woensdag 15
maart in Aalsmeer. Liefst 86% van
alle 22.668 kiesgerechtigden ging
naar de stembus. En dat is heel wat
hoger dan in 2012, toen nam 79,7%
het rode potlood ter hand. Ook in
Aalsmeer is de VVD de grootste
partij gebleven, met kop en schouders zelfs. In totaal kreeg de partij van Mark Rutte 34,8% van alle
stemmen. Wel een fikse daling ten
opzichte van 2012 (45,6%), maar
de komst van meer partijen is hier
waarschijnlijk debet aan.

misschien toch stiekem blij dat hun
fractievoorzitter nu blijft! Het CDA
eindigde net als in 2012 op de tweede plaats, met wel veel meer overtuiging: 12,3% (8,5% in 2012). Gelijk daar achter de PVV op drie met
12,1%. De partij van Geert Wilders
is in populariteit weer gestegen, in
2012 koos 9,1% voor zijn fractie.
D66 bezet opnieuw plaats vier met
10,8% (7,5% in 2012) en net als het
landelijke stemgedrag mag Groen
Links een feestje gaan vieren. De
partij van Jesse Klaver wist 5,7%
van de stemmen te bemachtigen. In
2012 was dit slechts 1,2%.

Robert van Rijn blijft!
Deze uitslag betekent overigens
voor de Aalsmeerse kandidaat Robert van Rijn bijna zeker dat hij niet
naar Den Haag vertrekt. Hij stond
op nummer 54. De VVD Aalsmeer is

PvdA flink ingeleverd
De SP op plaats vijf heeft nagenoeg
een gelijk aantal stemmen gekregen, 4,7% tegen 4,1% in 2012. De
PvdA heeft ook in Aalsmeer behoorlijk moeten inleveren. Slechts 4,3%

stemmen kreeg de partij van Lodewijk Asscher, was 15,0% in 2012. De
Christen Unie is stabiel gebleven, is
zelfs licht gestegen, nu 4,1% tegen
3,6% in 2012. De 50+ partij heeft in
Aalsmeer ook goed haar stem laten horen, 3,4% tegen 2,0% in 2012,
en ook de Partij van de Dieren wist
meer stemmen te winnen, 2,6% tegen 1,7% in 2012. Voor de diverse
kleine partijen was ook in Aalsmeer
nauwelijks aandacht. Op nieuwkomer Forum voor Democratie stemde
2,4% inwoners, op de SGP 0,7% en
op Denk 0,6%.
‘Drukke boel’
De opkomst in Aalsmeer mag opvallend hoog genoemd worden. De
86% is heel wat hoger dan de gemiddelde landelijke opkomst van
77,7%. Het is een ‘drukke boel’ geweest in de veertien stemlokalen in

Aalsmeer en Kudelstaart: 86% van
de totaal 22.668 stemgerechtigden
is 19.494 personen. Hoeveel zakken
snoep zou dit gekost hebben? Er
was in alle lokalen keuze uit spek en
drop. In totaal waren er in Nederland 12.980,788 kiesgerechtigden.
Definitieve uitslag
De definitieve uitslag van de verkiezing voor de Tweede Kamer in
Aalsmeer is vrijdag 17 maart bekend gemaakt. Er zijn 19.466 geldige, 26 blanco en 33 ongeldige stemmen uitgebracht. Van de 22.668
stemgerechtigden maakten 19.502
inwoners gebruik van hun recht om
hun stem te laten horen.
De top vijf:
VVD:
6.764 stemmen, 34,8%
CDA:
2.392 stemmen, 12,3%
PVV:
2.351 stemmen, 12,1%
D66:
2.100 stemmen, 10,8%
Groen Links: 1.116 stemmen, 5,7%
De SP wist met 915 stemmen (4,7%)
groter te worden dan de PvdA met
828 stemmen (4,3%). De Christen
Unie kreeg 798 stemmen (4,1%) en
nieuwkomer 50Plus 655 stemmen
(3,4%).

kregen, is de grootste partij gebleven, maar niet genoeg om Robert van Rijn een zetel in de Tweede Kamer te kunnen geven. Tijdens
het campagne voeren gaf de fractievoorzitter aan maar één advies te
hebben: “Stem op mij, de regiokandidaat voor de VVD, dan komt alles
goed.” Hier hebben een redelijk aantal personen gehoor aan gegeven.
Robert van Rijn heeft in Aalsmeer
169 voorkeurstemmen (landelijk
458) gekregen. Helaas, niet genoeg
om een plek in Den Haag op te eisen. Conclusie: De VVD Aalsmeer
hoeft niet op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter. Robert blijft ‘gewoon’ in de Aalsmeerse politiek!

Plaatselijke Verordening vastgesteld

Langer verblijf op eigen
eiland op Poel mogelijk!
Aalsmeer - De raadsvergadering van afgelopen donderdag 16
maart stond geheel in het teken
van de waterrecreatie. Zo stelde
de raad unaniem de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2017
(APV) vast. Hierin staan onder andere de regels over openbare orde op en aan het water. De discussie ging over de nieuwe mogelijkheid voor eigenaren/huurders van
oevers en eilanden om met hun kajuitboot meer dan twee dagen een
ligplaats in te nemen in het recreatieseizoen van april tot half oktober. In eerste instantie was er nogal
wat huiverigheid bij een aantal fracties. De booteigenaren zouden hun
bootjes in de zomer niet meer afmeren in de jachthavens en de toename van bootjes aan eilanden en oevers zou voor meer verrommeling
zorgen. Aan de andere kant zou het
toch voor eigenaren van eilanden en
oevers mogelijk moeten zijn om vakantie te vieren op de Poel, zonder
daarbij een berisping te krijgen van
de handhavers. Dat kunnen zij nu,

want de proef is nu voor een jaar
genomen, daarna gaat een evaluatie
plaatsvinden. Overigens blijft op de
openbare, gemeentelijke eilanden
de 48-uursregeling van kracht. Watertoeristen die in Aalsmeer vakantie willen vieren, mogen niet langer
dan twee keer 24 uur afmeren aan
de openbare terreinen op de Westeinderplassen, bij het Stokkeland
en bij Nieuwe Meer. Willen zij langer blijven, dan worden zij verwezen
naar de jachthavens. Bij het Praamplein blijft twee uur afmeren gratis,
daarna dient een vergunning gehaald te worden en hier dient voor
betaald te worden.
Watertappunten
Op initiatief van Aalsmeerse Belangen en PACT Aalsmeer is verder
unaniem ingestemd met een oproep
aan het college om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid
van de aanleg van watertappunten op plekken waar veel recreatie
plaats vindt, zoals bij het Praamplein
en het Surfeiland.

Hou je aan de snelheidslimiet!

Rustig aan in woonwijken
Aalsmeer - De lente begint, het
wordt lekker weer. Kinderen spelen buiten, ouderen pakken de fiets
weer uit de schuur en jonge ouders
wandelen wat vaker met hun kleintjes. In de auto of op de scooter of
motor komen automobilisten dus
meer voetgangers en fietsers tegen nu het mooie weer er aan komt.
Hoe goed let ú op uw snelheid als u
in de bebouwde kom rijdt? Iedereen
doet het wel eens: net iets harder
rijden dan toegestaan. Soms bewust, in een poging verloren minuten in te halen. En soms onbewust,
omdat de route bekend is en er

daardoor harder gereden wordt. Of
afgeleid door de telefoon en even
niet meer goed opletten. Vaak zijn
het buurtbewoners zelf die te hard
rijden in de eigen woonwijk. Wat de
reden ook is, (iets) te hard rijden is
altijd gevaarlijk. Wethouder Verkeer
Robbert-Jan van Duijn: “Zeker in de
bebouwde kom kunt u regelmatig
in onverwachte verkeerssituatie terecht komen, een kind die zomaar
de straat oversteekt of een oudere die niet meer snel kan reageren
op een verkeerssituatie. Kwetsbare
deelnemers zoals kinderen, ouderen en/of fietsers lopen het grootste

Aalsmeer - Op donderdag 16
maart rond vijf uur in de middag
zijn de hulpdiensten gevraagd
naar de Haydnstraat te gaan voor
een onwel geworden persoon.
In de woning troffen agenten en
medewerkers van de ambulancedienst een 83-jarige man die niet
wist wie hij was en waar hij was.
Besloten werd om de man naar
het VU-ziekenhuis te vervoeren
voor nader onderzoek. Op vrijdag 17 maart om half negen in de
ochtend werden de hulpdiensten
gevraagd naar de Uiterweg te
gaan voor een reanimatie. Leden
van het reanimatieteam en de
brandweer waren snel ter plaatse
en hebben direct eerste hulp verleend aan een 73-jarige man. Hij
is in kritieke toestand met spoed
naar het VU-ziekenhuis gebracht.

Getuigen van
inbraak gezocht

169 Voorkeurstemmen voor
VVD-man Robert van Rijn
Aalsmeer - Op de laatste zaterdag
voor de Tweede kamerverkiezing
was de VVD regiokandidaat Robert
van Rijn actief campagne aan het
voeren in Uithoorn. “Zo vlak voor de
verkiezingen merk je dat het echt bij
iedereen gaat leven. Het was enorm
druk en vrijwel iedereen is wel geïnteresseerd in de verschillende partij standpunten”, zo liet Robert van
Rijn weten.
De Aalsmeerder stond op nummer
54 voor de VVD op de verkiezingslijst. Vooraf gaf hij in een interview
aan dat de kans klein is, dat hij mag
gaan besturen in Den Haag.
En hij heeft gelijk gekregen. De VVD
heeft weliswaar veel stemmen ge-

Eerste hulp voor
twee inwoners

Schrijf en denk mee met het
CDA-verkiezingsprogramma
Aalsmeer - Iedereen is welkom
bij het werkatelier dat het CDA op
donderdagavond 30 maart organiseert over het programma voor de
verkiezingen van de gemeenteraad
in 2018. Deze avond, onder leiding
van CDA-bestuurslid Jan Dreschler,
is bedoeld om ideeën en wensen te
inventariseren voor een beter beleid
in Aalsmeer en wordt gehouden in
het Dorpshuis van Kudelstaart. Inloop vanaf 19.30 uur. Met dit werkatelier kiest CDA Aalsmeer voor een
nieuwe vorm om ideeën en wensen van burgers, bedrijven en organisaties te vertalen naar een verkiezingsprogramma. “Iedereen die
mee wil praten is van harte welkom. Zowel leden als niet-leden”,
nodigt CDA-voorzitter Ko Weststrate de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart uit.
Concrete stappen
Het werkatelier is een vervolg op
de #CDA2026-avond die in november 2016 door de lokale CDA-afdeling werd georganiseerd. Tijdens
deze inspirerende bijeenkomst is er
met leden en niet-leden nagedacht
over de toekomst. Er is geprobeerd
een beeld te schetsen van de toekomst en samen na te denken over
wat dit kan betekenen voor de in-

richting van Nederland en de gemeente Aalsmeer. “Op donderdag
30 maart willen we een tweede, wat
meer concrete stap maken. We willen met elkaar nadenken en discussiëren over wat dat vergezicht betekent voor de invulling van het plaatselijke programma 2018-2022. De
bedoeling is dat we per beleidsterrein met elkaar nagaan welke trends
we in Aalsmeer onderkennen, welke
beleidslijnen gewenst zijn en welke
onderwerpen een plaats verdienen
in het verkiezingsprogramma”, aldus
Jan Dreschler. CDA Aalsmeer kiest
bij bijeenkomsten en vergaderingen
altijd voor de meest passende vorm.
Met werkbezoeken brengen aan
bedrijven, instellingen en verenigingen, het organiseren van themabijeenkomsten en het onderhouden
van veel contact met leden en nietleden wil het CDA in Aalsmeer dicht
bij de inwoners staan. Fractievoorzitter Dirk van Willegen voegt nog
toe: ”Directe informatie van betrokkenen krijgen en ter plekke zien en
bespreken wat er gebeurt, dat zijn
manieren om je als raadslid en politicus goed in actuele onderwerpen
te kunnen verdiepen. Ik hoop dat we
op 30 maart een prachtige start van
ons verkiezingsprogramma kunnen
maken!’’

Aalsmeer - In de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 maart is
ingebroken in de Apotheek in de
Ophelialaan, hoek Kastanjelaan.
Via het woongedeelte zijn de dieven het pand ingegaan en wisten
het kantoor in te komen. Alle kasten en laden in het kantoor zijn
open gemaakt. Uit een van de laden is een flink geldbedrag gestolen. De inbraak heeft tussen kwart
over zeven in de avond en half negen vrijdagochtend plaatsgevonden. Mogelijk zijn er getuigen. De
politie hoort het graag via 09008844 of anoniem via 0800-7000.

Sieraden weg na
woninginbraak
Kudelstaart - Op zondag 19
maart is tussen half vijf in de middag en half tien ’s avonds ingebroken in een woning aan het
Stichtse Pad. Via een raam aan
de achterzijde hebben de dieven
zich toegang verschaft. Alle kamers in het huis zijn doorzocht.
Ontvreemd zijn diverse sieraden
en contant geld.

Aanhouding voor
straatroof
Aalsmeer - Op zaterdag 18 maart
om zes uur in de middag heeft de
politie een 45-jarige man, verblijvende in Aalsmeer, aangehouden
in de Geraniumstraat in het kader
van de zogenaamde uitleveringswet. De man stond gesignaleerd.
In Polen moet hij twee jaar de gevangenis in voor een gepleegde
straatroof.

Nationale Dag van de Leerplicht

Bakje fruit van gemeente
voor 416 leerkrachten

Aalsmeer een Wingewest? Wingewesten zijn toch die gebieden waar
overheden en/of bedrijven winsten
maken door grondstoffen en lokale producten tegen onredelijke prijzen of (bijna) voor niks in te kopen?
Correct. Houdt u dat beeld vast en
bekijk dan eens waar Schiphol zich
de komende maanden in Aalsmeer
mee bezighoudt.
Precies dit: zeker 70 dagen (en hopelijk niet evenveel nachten) bederft
de luchthaven het lokale woongenot
in Aalsmeer nog meer dan normaal.
In het oosten met de Aalsmeerbaan,
en in het westen met de zuidelijke
Zwanenburgbaan. Gratis en voor
niks: Aalsmeer als Wingewest! Overigens voor de tweede keer in drie
jaar: in 2014 was het ook al raak.
Schiphol vraagt uw begrip, maar
daar blijft het verder wel bij. Of toch
niet: u mag ook nog naar het onderhoud komen kijken! Kost niks.
De ‘Kaagbaan Experience’ heet
dat. Hoe bedenk je het. De echte ‘Kaagbaan Experience’ vindt na-

melijk plaats bij u en mij thuis: overdag en ’s nachts, binnen en buiten.
En ook die is gratis, helaas. Dat is
voor Schiphol misschien wel gemakkelijk, maar getuigt anno 2017
bepaald niet van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Temeer
niet omdat er in de wereld van het
recht allang een objectieve methode
gangbaar is om deze zogeheten ‘tijdelijke derving van uw woongenot’
op geld te waarderen. Daar is niet
meer voor nodig dan de WOZ-waarde van uw woning (te leveren door
de gemeente) en de extra geluidsbelasting bij uw woning tijdens de
onderhoudsperiode (uit te rekenen
door Schiphol zelf). Is het misschien
een idee dat Schiphol dat huiswerk
alsnog gaat maken, en op basis van
de uitkomsten van die huurwaardemethode de omwonenden een compensatie aanbiedt? Dat zou voor de
gedupeerden pas echt een Kaagbaan Experience zijn!
Jan Boomhouwer, secretaris Behoud Woongenot Aalsmeerbaan

gevaar, doordat zij zich vrijwel onbeschermd in het verkeer begeven.
Ook op de linten, zoals de Oosteinderweg en Aalsmeerderweg wordt
vaak te hard gereden. Dit kan helaas levensgevaarlijk situaties opleveren.” Daarom wordt ook dit jaar
weer extra aandacht gevraagd voor
de maximale snelheid, zodat iedereen veilig over straat kan. Uw
snelheid bepaalt namelijk de leng-

te van uw remweg. Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar het verhoogt de kans op
een ongeluk met letsel of dodelijke afloop aanzienlijk. Bent u een fitte bestuurder? Dan hebt u bij normale weersomstandigheden ongeveer één seconde nodig voordat u
het rempedaal indrukt. Die reactieseconde is cruciaal. Want hoe hoger je snelheid, hoe meer meters je

aflegt in die seconde. Hou je daarom aan de limiet wanneer je op een
30 of 50 kilometerweg rijdt. Simpelweg rustiger rijden doet wonderen
voor uw remweg! Meer informatie
over deze campagne, uw remweg
of meer informatie over de boetes
voor te hard rijden binnen de bebouwde kom? Kijk dan op: http://
www.nederlandveilig.nl/houjeaandesnelheidslimiet.

Aalsmeer: Wingewest voor Schiphol

Aalsmeer - Op woensdag 15
maart is tussen 11.40 en 13.45
uur een fiets gestolen vanaf het
Drie Kolommenplein. Het gaat
om een grijze damesfiets van het
merk Gazelle voorzien van twee
fietstassen. Het serienummer eindigt op 303. Op vrijdag 17 maart
is tussen acht uur in de ochtend
en acht uur ’s avonds nog een
fiets gestolen. Ditmaal vanaf de
Hornweg, midden nummering.
Ook dit keer is de dief er vandoor
gegaan op een damesfiets van
het merk Gazelle, type C7. Het serienummer eindigt op 599.

Wethouder Gertjan van der Hoeven bezorgt de traktatie bij directeur Mark
van Leeuwen van OBS De Zuidooster. Juf Leonie, die deze dag met zwangerschapsverlof ging, kreeg een mooie bos bloemen.

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 afgelopen donderdag 16 maart
een gezonde traktatie.
Tijdens de Dag van de Leerplicht
wordt er stilgestaan bij het recht op
onderwijs. Het doel is om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen
en andere betrokkenen. In Nederland is het recht op onderwijs goed
geregeld, toch is er soms schooluitval. Door tijdens de Dag van de
Leerplicht meer bewustzijn te creëren en kinderen en jongeren te stimuleren door te zetten, wil men uiteindelijk schooluitval terugdringen.
De gemeente wil door de traktatie
haar waardering laten blijken voor
alle leerkrachten. Dit jaar bracht
Wethouder onderwijs Gertjan van
der Hoeven persoonlijk de traktatie naar OBS de Zuidooster en werd
daar ontvangen door directeur Mark
van Leeuwen en juf Leonie. Ook alle leerkrachten op de andere scholen in de gemeente zijn getrakteerd
op een bakje fruit, totaal 416 juffen
en meesters.
Vorig jaar viel de gezonde JOGGtraktatie al goed in de smaak, vandaar dat dit jaar weer gekozen is

ingezonden

Fietsen gestolen

voor een vers bakje fruit. Als JOGG
gemeente heeft Aalsmeer van de
preventie van overgewicht bij jongeren in het gezondheidsbeleid een
speerpunt gemaakt. De gemeente wil uitdragen dat gezond eten en
bewegen leuk en lekker is. Als dit
beleid wordt uitgedragen onder kinderen en jongeren moet dat uiteraard ook onder volwassenen.
Op de Dag van de Leerplicht wil de
gemeente ook de samenwerking
benadrukken met het onderwijs
om er voor te zorgen dat elk kind in
Aalsmeer goed en passend onderwijs krijgt. Daarbij is het streven dat
ieder kind de kans krijgt om zonder
achterstanden aan de basisschool
te beginnen. Bovendien wil de gemeente dat jongeren, in Aalsmeer of
de omringende gemeenten, voortgezet onderwijs volgen op hun niveau waarbij ze minimaal een startkwalificatie halen. Belangrijk voor
het behalen van deze doelen is dat
kinderen en jongeren zo min mogelijk verzuimen. Samen met kinderen,
ouders, onderwijs en de leerplichtambtenaar probeert de gemeente
dat te realiseren.
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Maandag 3 april in het Dorpshuis

Veel verhalen in nieuwe Oud Nuus

Participatiebijeenkomst
over Westeinderhage
Kudelstaart - De gemeente organiseert samen met Van Omme & De
Groot Projectontwikkelaars en Bouwers een participatiebijeenkomst
over Westeinderhage. De gemeente heeft met dit bedrijf een intentieovereenkomst gesloten om te gaan
onderzoeken of Westeinderhage
ontwikkeld kan worden tot een woningbouwlocatie.
Bij het onderzoek horen ook stedenbouwkundige en verkeerskundige verkenningen. Een belangrijk
aspect van het haalbaarheidsonderzoek is ook een participatietraject
waarbij omwonenden en belangstellenden om hun inbreng wordt
gevraagd over Westeinderhage als
woningbouwlocatie.
Van kassen naar weiland
Het gebied Westeinderhage is circa
8 hectare groot en ligt tussen de Herenweg en de Bilderdammerweg. In
het verleden hebben er tuinbouwkassen gestaan. Na sloop hiervan
is het gebied nu grotendeels in gebruik als weiland. Al in 2002 zijn er
door vastgoedonderneming Phanos
plannen ontwikkeld om in dit gebied
woningbouw te ontwikkelen. Na het
faillissement van Phanos in 2012 en

de vastgoedcrisis is Westeinderhage als woningbouwlocatie tijdelijk
buiten beeld geraakt
Neem smartphone of tablet mee
De interactieve bijeenkomst (neem
smartphone/tablet met Wifi mee)
vindt plaats op maandag 3 april van
19.30 tot 21.00 uur in het Dorpshuis
aan de Kudelstaartseweg 239. Op
de participatiebijeenkomst wordt
een korte inleiding gehouden door
wethouder Gertjan van der Hoeven.
Daarna verzorgt Van Omme & De
Groot Projectontwikkelaars en Bouwers een interactieve presentatie
over de mogelijke inrichting en uitstraling van het gebied. Bezoekers
kunnen interactief stemmen over
de getoonde beelden. Indien u niet
over een smartphone/tablet met Wifi beschikt, zijn (kosteloos) leenexemplaren beschikbaar.
Na deze eerste participatiebijeenkomst volgt een tweede bijeenkomst op maandag 1 mei. Uiteindelijk worden alle onderzoeken en
de resultaten van de participatie samengevat in een startnotitie. Deze
startnotitie wordt met alle inspraakreacties ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Editie 3 ook een daverend succes!

‘Op de Hoek’ afgeladen vol
voor Dance Classics Show
Aalsmeer - Dance Classics 3e editie - afgeladen vol Café op de Hoek
Volkomen verrast werden bezoekers van café Op de Hoek afgelopen
zondag 19 maart. Geen plekje voor
je fiets, auto en zelfs je jas, en nauwelijks nog plaats in het café! De
oorzaak van dit alles stond op het
podium: The Dance Classics Show.
Kees en Marcel waren zondagmorgen vroeg samen met de mensen
van het café druk in de weer geweest om het grootste gedeelte van
het meubilair te verplaatsen naar
buiten, achteraf hadden ze beter alles eruit kunnen halen. “Dat het heel
druk zou worden, wisten we absoluut, maar dat het zulke grote vormen aan zou gaan nemen, dat overtrof al onze verwachtingen”, vertelden de Vinyl Boys. Rond 14.45 uur
kon het stoplicht op groen voor aanvang. “Wat er toen gebeurde was te
gek voor woorden, binnen één uur
zaten we vol, de zijdeur en nooduitgang hebben we ook maar open
gezet, zodat men op het terras kon
staan. We kwamen zelfs bezoekers
tegen tot in de keuken”, vervolgen
de twee dj’s. “Het mooiste moment
is nog steeds als de bezoekers de
deur open doen en zich compleet laten verrassen door de inrichting en
dat ze daarna elkaar aankijken en in
de lach schieten. Het is geweldig om
te zien dat bezoekers waarderen dat
er weer platen staan waar ze vroeger hele mooie tijden mee hebben
beleefd. Mooie momenten waren er
ook weer toen mensen met platen
en cassettebandjes binnen kwamen
lopen en deze spontaan aan ons gaven voor de collectie.”
Er zijn deze zondagmiddag onvoorstelbaar veel platen aangedragen
als verzoek, ook de daarbij behorende kaartjes waarop de naam van
de aanvrager en een leuke anekdote vermeld moest worden waren bij-

Barendebrug in dorp een
icoon van Aalsmeer

zonder gaaf. Een ieder die probeerde om te dansen moest daar wel
heel veel moeite voor doen of verschrikkelijk lenig zijn, want dat was
bijna onmogelijk. Extra ruimte werd
gecreëerd door op het podium naast
het mooiste discomeubel van Nederland extra statafels neer te zetten, zodat men vanaf dat punt een
mooi overzicht had over de zaal, die
ook nu weer vol hing met de domme
lampjes, de spiegelbollen de cassettebandjes, en een kompleet nieuw
speciaal voor café op de Hoek gemaakt doek van zes bij drie meter
aan het plafond. Het Oma Bob’s bitterballen moment en de prijzen werden door de aanwezige gasten met
veel o’s en a’s ontvangen en uitgereikt aan de winnaars van de belachelijke spelletjes.
Het was heel moeilijk om rond 20.00
uur afscheid te nemen van de nog
steeds massaal aanwezige gasten, na een toegift van enkele nummers lukte het uiteindelijk om iedereen weer netjes op de fiets, de benewagen of in de auto te krijgen op
weg naar huis. Na een kleine 2,5 uur
opruimen was het café weer in zijn
oorspronkelijke staat herkenbaar en
konden de harde werkers van de
middag even bijkomen en luisteren
naar de prachtige verhalen over het
feest.
Op 7 mei weer in Kudelstaart
Speciaal voor al die mensen die er
niet meer in konden, geen oppas
hadden, naar de voetbal moesten of
een verjaardag hadden, heeft café
Op de Hoek in overleg met Kees en
Marcel besloten om op zondagmiddag 7 mei een extra Dance Classics
Show middag te organiseren (de
vierde editie). Dan kunnen de verzoekjes die zijn blijven liggen alsnog
gedraaid worden.
Foto: www.kicksfotos.nl

Jaarvergadering OVAK
vlot verlopen
Aalsmeer - Op woensdag 15 maart
vond in het Dorpshuis te Kudelstaart
de jaarvergadering van Ouderenvereniging Aalsmeer en Kudelstaart
plaats. Om 14.00 uur waren vrijwel
alle stoelen bezet en kon voorzitter Iman Mosselman de vergadering openen met een hartelijk welkom. In zijn openingswoord noemde hij dat in toenemende mate de
opmars van de senioren een feit is.
Naar verwachting zal de samenleving er in de komende vijftien jaar
totaal anders gaan uitzien. “De feiten wijzen erop dat in de nabije toekomst helaas meer Nederlanders
dood gaan dan er geboren worden
en dat heeft maatschappelijke consequenties voor de maatschappij.
Bijvoorbeeld wat betreft de woonvoorzieningen en veiligheidsaspecten. De tijd zal het leren, maar het
belangrijkste blijft de gezondheid
van de individuele leden. De voortschrijdende medische wetenschap
is gelukkig een groot goed.” OVAK
heeft een mooi jaar achter de rug
met tal van activiteiten. En natuurlijk
moest weer veel werk worden verzet. Alle bestuursleden en vrijwilligers kregen daarvoor van de aanwezigen een warm applaus.
In een moment van stilte werden de
in 2016 overleden leden herdacht.
Het jaar is alweer een paar maanden oud en tal van plannen zijn gemaakt en worden verder uitgewerkt.
Met steun van de leden ziet het bestuur de toekomst positief tegemoet. Na de agendapunten ingekomen post en het verslag van de laatste jaarvergadering werd het financieel verslag toegelicht. De kascommissie heeft de financiën gecontroleerd en goed bevonden, zodat de
vergadering werd gevraagd het be-

stuur te dechargeren. Prettig voor
alle leden is dat opnieuw geen contributieverhoging zal worden doorgevoerd. In de laatste Doorvaart
stond het jaarverslag afgedrukt en
daarom kon snel worden overgegaan naar de mondelinge verslagen
van de diverse commissies. Weer
werd duidelijk hoeveel werk door
tal van vrijwilligers in het belang van
OVAK is verzet.
Dank daarvoor! Secretaresse Cobi Dekker werd van harte bedankt
voor haar stipte verslaglegging. Zowel voorzitter Mosselman als vicevoorzitter mevrouw Alie van Verseveld waren aftredend en herkiesbaar en met applaus vanuit de zaal
treden zij beide aan voor een volgende periode. Ook was dit applaus
bestemd voor penningmeester Hans
Splinter die ook aan blijft. Afscheid
werd genomen van Wim Veelenturf
die een aantal jaren de reiscommissie voor zat en de laatste jaren
de activiteitencommissie aanvoerde. Wim blijft nog wel actief binnen de vereniging, maar niet langer
als bestuurslid. Intern was hij al bedankt en ontving hij enkele presentjes, maar aan zijn echtgenote werd
deze middag nog een mooi boeket
voorjaarsbloemen overhandigd. De
rondvraag leverde enkele vragen en
opmerkingen op uit de zaal. Er kon
veelal direct geantwoord worden en
de overige punten zijn genoteerd en
zullen op de bestuursvergadering
aan de orde komen. Na de sluiting
was er nog een gezellig samenzijn
en konden de leden enkele drankjes
nuttigen, gevolgd door een rondje
bingo voor de liefhebbers. Leden en
bestuur kijken terug op een nuttige,
maar zeker ook aangename jaarvergadering 2017.

Aalsmeer - De Barendebrug is de
laatste van ooit zeven ijzeren ophaalbruggen in Aalsmeer. Het is
een gemeentelijk monument in de
Dorpsstraat. Hij accommodeerde
niet alleen het wegverkeer richting
dorp, maar ook het kruisende bloemen- en plantenverkeer over water
naar de Centrale Aalsmeerse Veiling. Henk van Leeuwen beschrijft
de geschiedenis van deze iconische
brug, aanbesteed in 1923. Hij besluit zijn artikel met de vrees dat de
gemeente een verkeerscirculatieplan laat prevaleren boven een iconisch monument dat tijdelijk in opslag ligt. Daar keert Oud Aalsmeer
zich tegen.
Jan Willem de Wijn vertelt hoe de
aanleg van de eerste bestrating in
de Dorpsstraat tot tweespalt in het
dorp leidde. Uiteraard ging het om
wie wat moest betalen. Het Hof van
Holland deed 375 jaar geleden een
uitspraak doen waarin zowel de
kool als de geit werden gespaard.
De Dorpsstraat als gulden middenweg. Maar het geluid van galopperende en dravende paarden wordt
door die bestrating in het oudste
deel van de Dorpsstraat versterkt.
Dat leidt tot een galopverbod!
Oosteinderpoelpolder
Anderhalve eeuw geleden werd
de Oosteinderpoel drooggemalen en ontstond een nieuwe polder in Aalsmeer-Oost. Willem van
Bloemen beschrijft hoe dat in z’n
werk ging. Dat gebeurde met behulp van het eerste stoomgemaal
in Aalsmeer, dat gestookt werd met
vette kolen. De gronden in de nieuwe polder worden vanaf 1871 uitgegeven met grootafnemers Van den
Bout (50 hectare) en Van der Biezen
(38 hectare). Die laatste verpachtte

het aan de familie Blom, naamgever
aan het latere ‘Plan Blom’.
De woning van Veerman Moleman
kon met behulp van Tom Rebel worden gelokaliseerd. Niet alleen zijn
huis staat op een luchtfoto van
1933 (naast de ingang van het oude Schiphol). Bovendien zet Moleman daarop middenin de Ringvaart
net mensen over in zijn roeibootje.
De (in 1895) geboren Aalsmeerder Jan Spaargaren was tijdens de
Tweede Wereldoorlog op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats.
Wim Fecken verhaalt over zijn dood.
Uiteraard is er ook aandacht voor de
uitreiking van het Aalsmeerse ereblijk, de Rozenpenning, aan (na 46
jaar) aftredend penningmeester Annigje Leighton-Van Leeuwen. De expositie ‘De redding van Aalsmeer’
krijgt later een vervolg in het Gemeenlandshuis te Spaarndam.
‘Oudste’ voorwerpen
De stichting Oneindig Noord-Holland vraagt om kleine persoonlijke oorlogsverhalen in de schaduw
van de wereldgeschiedenis. En de
stichting Oud Aalsmeer vraagt om
historische voorwerpen die binnen
Aalsmeer het ‘oudste’ zijn. Om die
voorwerpen heen wordt een tentoonstelling gepland. Honderd jaar
veilingen in Aalsmeer was voor Jan
Ran samen met Henk van Leeuwen aanleiding tot het samenstellen van een historische videofilm
op DVD. Binnenkort wordt die gepresenteerd. ‘Oud Nuus’ is in de
Aalsmeerse boekhandels verkrijgbaar en kost 5 euro. Maar een lidmaatschap van Oud Aalsmeer (met
vier gratis nummers per jaar) bedraagt slechts 18,50 euro. Opgeven
als lid kan door een mailtje naar ursula@notarislabordus.nl

De Barendebrug in 1926, kijkend richting Oosteinde.

Zaterdag landelijke opschoondag

Opschoonacties in Oost
en in/bij Ophelialaan
Thema ‘Later als ik groot ben’

Snel inschrijven voor Junior
Pramenrace op 17 juni
Aalsmeer - Het thema van
Aalsmeers grootste kinderfeest, de
Juniorpramenrace, is dit jaar ‘Later
als ik groot ben’. Welk kind heeft er
geen dromen over die mooie toekomstige baan als piloot, politieagent, voetballer, artiest of directeur? Later als je groot bent, jezelf
laten rondrijden door een limousine met chauffeur? Later als je groot
bent, vliegen met een Boeing 747?
Later als je groot bent, de sterren
van de hemel voetballen als Johan
Cruijff of Messi? Of door je fans
aanbeden te worden als groot artiest? Kortom, genoeg inspiratie om
op zaterdag 17 juni met je pramenteam te verzamelen op het Stokkeland en de Juniorpramenrace te varen.
Sportmiddag
Maar voordat het zover is zal op
zaterdag 10 juni om 15.00 uur de
sportdag plaatsvinden in the Beach
aan de Oosteinderweg. Hier gaan
alle deelnemende teams strijden in
een geweldig spel voor het beste
startnummer van de Juniorpramenrace en de Jan Stenhuis Bokaal.
Scholen en verenigingen
Net zo als vorig jaar zijn ook dit

ZABO ronde 10
in de Bloemhof
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt zaterdag 25 maart
voortgezet met de tiende speelron-

jaar weer de scholen en verenigingen uitgenodigd om mee te varen.
Van deze uitnodiging wordt dankbaar gebruik gemaakt, vele teams
hebben zich inmiddels al opgegeven. Dankzij meevarende vrijwillige
captains kunnen veel kinderen kennismaken met dit echte Aalsmeerse spektakel. Maar let op! De inschrijving voor scholen en verenigingen sluit op 30 april aanstaande.
Dus, als school, klas, voetbalelftal
of fitnessclub opgeven voor de Juniorrace dan is haastige spoed altijd goed! Opgeven kan via het digitale inschrijfformulier op de website www.juniorpramenrace.nl Aanmeldingen kunnen worden gemaild
naar:
esther-juniorpramenrace@
hotmail.com Let op! Het inschrijfgeld bedraagt tot en met 30 april
30 euro, vanaf 1 mei is dit 40 euro per team. Ook de inschrijvingen
van de ‘harde kern’, de vaste Junior Pramenracers, gaat boven verwachting. Inmiddels zijn er al vele
inschrijvingen binnengekomen en
stevent de deelnemerslijst af op een
record! Deze Juniorracers kunnen
zich inschrijven tot eind mei. Houdt
de Nieuwe Meerbode nauwlettend
in de gaten voor het laatste Junior
Pramenrace nieuws!
de van het seizoen. Ditmaal komen de
zaalvoetballers in actie in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg. De toegang is gratis en publiek is van harte welkom. Om 19.00 uur speelt LEMO tegen Sportcafé de Midi’s. Om
19.45 uur Polonia Aalsmeer tegen
Amsec Piller. Om 20.30 uur Atlas Li-

Aalsmeer - Zaterdag 25 maart is
het de landelijke opschoondag en
in het kader hiervan organiseert
GarbyAalsmeer een opschoonactie.
Dit keer in de buurt rondom winkelcentrum Ophelialaan, want de
mannen van De Meerlanden ruimen de winkelstraat iedere maandagmorgen op, maar dan heeft het
afval al een paar dagen de buurt in
kunnen zwerven, vooral bij een stevig briesje! De ambitie is om de Primulastraat, Begoniastraat, Geraniumstraat, 2e J.C. Mensinglaan en
Spoorlaan aan te pakken, maar een
en ander is afhankelijk van het aantal aanmeldingen!
Ophelialaan en omgeving
Verzamelen vanaf 10.00 uur in restaurant Oh! in de Ophelialaan, alwaar koffie/thee aangeboden wordt
door eigenaar Rob Ojevaar. Zodra
Wethouder Jop Kluis de openingstoespraak heeft gehouden gaan de
vrijwilligers aan de slag tot een uurtje of 13.00 uur en sluiten daarna
weer in restaurant Oh! af met soep
en brood. Naast volwassenen zijn
kinderen natuurlijk ook zeer welkom! Er zijn handschoenen in kleine
maatjes en veiligheidshesjes voor
hen aanwezig (en die mogen ze na
afloop ook houden). Na afloop ontvangen zij zelfs een diploma! Want
jong geleerd is oud gedaan. Ook
voor de volwassenen zijn er gratis
handschoenen beschikbaar hoor.
ons tegen Koning Nieuwendijk en
om 21.15 uur tenslotte Met & Co tegen IBH Aalsmeer. De uitslagen van
speelronde 9 (in de Proosdijhal) waren: Atlas Lions tegen Sportcafé de
Midi’s 9-4. Met & Co tegen LEMO 7-1.
Amsec Piller tegen Koning Nieuwendijk 4-4. Polonia Aalsmeer tegen IBH
Aalsmeer 5-2. Huidige stand: Sportcafé de Midi’s 9-24, Polonia Aalsmeer
9-22, Koning Nieuwendijk 9-13, Met &
Co 9-13, Atlas Lions 8-12, Amsec Piller 9-8, LEMO 9-6, IBH Aalsmeer 8-4.

En voor knijpers wordt gezorgd door
de gemeente. Dus voelt u zich geroepen om mee te helpen met het
opruimen van de buurt rond dit
winkelgebied? Meldt u dan aan
via Garby.aalsmeer@gmail.com of
via de Facebook pagina van Garby
Aalsmeer. Aanmelden is noodzakelijk in verband met de hoeveelheid
soep en knijpers!
Koninklijk Oost
Een andere supporter van Schoon,
Henriëtte Noya, organiseert een opschoonactie in de Koninklijke buurt
in Aalsmeer-Oost. Om 9.30 uur verzamelen bij de supermarkt op het
Poldermeesterplein. Daar zal ook
wethouder Jop Kluis eerst de opening verzorgen. En ook weer afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen de Julianalaan en Maximastraat onder handen, of eigenlijk ‘onder knijpers’, genomen worden. Aanmelden voor deze actie is
eveneens noodzakelijk vanwege
de hoeveelheid knijpers en versnaperingen! Dit kan via: https://www.
supportervanschoon.nl/acties-inde-buurt/actie?id=36826# of ook
via de facebookpagina van Garby
Aalsmeer.
Garby Aalsmeer tot slot: “Mocht u
het niet redden om aan een van de
gezamenlijke acties mee te doen,
wilt u dan wel zo vriendelijk zijn in
en om uw eigen tuin/straat de aanwezige zwerftroep op te ruimen?”
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1 april Rabobank
Hypotheek
Inloopspreekuur
Op zaterdag 1 april bent u
van 10.00 uur tot 14.00 uur
van harte welkom op onze
kantoren: Zijdstraat 2 in
Aalsmeer en de Polarisavenue
150 in Hoofddorp. Deze dag
is het ook NVM Open Huizen
Dag. Als u uw droomhuis
bent tegengekomen, loop dan
meteen even binnen op het
Hypotheek Inloopspreekuur.
Onze adviseurs beantwoorden
vrijblijvend al uw woonvragen,
zodat u direct weet waar u aan
toe bent.

Simon de Bruin Slaapcomfort

Al ruim 27 jaar de
slaapspecialist
Simon de Bruin Slaapcomfort
de winkel aan de Binderij 1
tegenover wooncentrum Co
van der Horst is al ruim een
kwart eeuw een volwaardige
beddenzaak in Amstelveen
en weet zijn klanten altijd te
verrassen met een bijzonder
fraaie collectie bedden en
toebehoren.

oriënteren op een nieuwe woning
maar denken aan een verbouwing
of een hypotheek wijzigen, is het
inloopspreekuur een uitgelezen
mogelijkheid om snel meer
informatie in te winnen.
Meer informatie over het
Hypotheek Inloopspreekuur en
de openingstijden op andere
locaties vindt u op rabobank.nl/
hypotheekinloopspreekuur

Vrijblijvende oriëntatie
De adviseurs van de Rabobank
verstrekken tijdens het
inloopspreekuur informatie over
wat u kunt lenen en wat dat
betekent voor uw maandlasten. Ze
geven ook uitleg over hoe u zich
online goed kunnen oriënteren met
het Rabobank Hypotheekdossier.

Bouwcenter Blauwhoff opent op 8 april

Compleet verbouwde
sanitair showroom

Verbouwen of hypotheek
aanpassen
Ook voor de bezoekers die zich niet

De sanitair-afdeling was toe
aan vernieuwing. En dat is
groots aangepakt. De nieuwe
showroom is een open en
overzichtelijk ruimte geworden
waarbij verschillende
badkameropstellingen en
vloer- en wandtegels getoond
worden.

Nu ook meubels! bij Decorette Piet

Een welkome aanvulling
op het huidige assortiment
Sinds een klein jaar verkoopt
Decorette Piet ook meubels.
Zowel tafels, stoelen als
fauteuils. Maar ook de
prachtige bank Procida.
De hoekbank heeft een heerlijke
zit en is gemaakt van degelijke
materialen. De 100% Polyester stof
waarin dit showmodel uitgevoerd
en te bewonderen is, heeft een
trendy mint kleur. Afgezet met
contrast biesjes in de kleur indigo.
Voor maar €25,- zijn er kussens
bij te bestellen in dezelfde- of
contrastkleuren. De uitgebreide
stofbundel biedt voor ieder wat
wils. Daardoor is de Procida
hoekbank inzetbaar in ieder
interieur. Zowel modern, klassiek,
landelijk en industrieel zijn leuke
combinaties mogelijk. Tevens biedt
het RVS pootje een extra detail.
Maar ook een houten pootje is een
optie. Het geheel is leverbaar als
twee- of drie zits of als hoekbank.
Onder het genot van een kopje
koffie of thee kan u de bank komen
aanschouwen en proef zitten.
Kom tevens ook de kleurrijke

combinaties bekijken die
mogelijk zijn met de nieuwste PIP
behangcollectie en niet te vergeten
de Pip Studio stofcollectie.
Op de Procida bank hebben we
kussens, behang en gordijnen
liggen uit deze collectie. De stijl
van PiP Studio kun je herkennen
aan de vrolijkheid die het met
zich meebrengt. De producten
zijn kleurrijk, lief en bestaan
vooral uit bloemen, maar ook uit
stippen, strepen of andere vrolijke
figuurtjes. En prachtige linnen uni’s.
Deze stoffen maken het mogelijk
de ruimte compleet te maken
met gordijnen of vouwgordijnen.
Maar denk ook aan een tafelkleed,
kussen en bedsprei. En vraag
gerust naar onze mogelijkheden.
Die zijn uitgebreider dan u
misschien denkt.
Tot ziens in onze winkel.
NB. Tot 31 Maart krijgt u
20% korting op (bijna) alle
behangcollecties. Dus wees er snel
bij!
http://www.decorettepiet.nl

Als klant kan je zelf aan de slag
gaan op het tegelplein, als het gaat
om de juiste sfeer en materialen
bij elkaar te zoeken. Door de
verbouwing heeft Bouwcenter
Blauwhoff het nieuwste van het
nieuwste aan sanitair en tegels
maar ook mogelijkheden zoals het
aanbrengen van Beton Ciré wat van
deze tijd en van de toekomst is.
Uiteraard heeft Bouwcenter
Blauwhoff ook opstellingen
ontworpen die je helpt bij het
zoeken van een bepaalde sfeer.
Denk dan bijvoorbeeld aan een
badkamer in de sfeer ‘Stijlvol wit’,
‘Industrieel’, ‘Klassiek’, maar ook

‘Modern’ en ‘Comfort’ mogen niet
ontbreken. De ‘Comfort’ badkamer
is van alle gemakken voorzien;
een douchewc, een instapbad
en ergonomisch sanitair waarbij
design niet in vergeten is.
Na het samenstellen van jouw
ideale badkamer kan Bouwcenter
Blauwhoff je volledig ontzien.
Het bedrijf beschikt over een
groot netwerk van aannemers
en een badkamer kan in zo’n zes
weken (inclusief levering) worden
gerealiseerd. Nieuw in het tegelaanbod is het merk Porcelanosa
(een populair Spaans tegelmerk
van hoge kwaliteit) dat in de regio
alleen bij Bouwcenter Blauwhoff te
verkrijgen is.

Simon de Bruin en zijn vrouw Annemieke startte de zaak meer dan
27 jaar geleden op industrieterrein
Bovenkerk. Ooit begonnen als
waterbeddenspecialist, is De Bruin
een bekende ondernemer die met
zijn volwaardige beddenspeciaalzaak vele klanten uit de regio
maar ook over de grenzen aan
een comfortabele nachtrust heeft
geholpen. ‘Men kan bij ons voor
alle voorkomende slaapsystemen
terecht van boxsprings tot ledikanten, van bedbodems tot matrassen,
van kussens tot prachtig bedlinnen
en niet te vergeten ook nog steeds
voor waterbedden zegt De Bruin.
Een belangrijke stelregel bij Simon
de Bruin Slaapcomfort is dat de
prijs-kwaliteitverhouding volledig
in evenwicht moet zijn, u als klant
moet er tenslotte vele jaren van
genieten en een ontspannen en
goede nachtrust is erg belangrijk.
In al die jaren hebben we vele
beddenspeciaalzaken om ons heen
zien komen en gaan, maar ook
tijdens de crisisjaren zijn wij blijven
investeren en vernieuwen. Door
de jaren heen hebben we een
aanzienlijke kwaliteitsslag gemaakt
en een bezoek aan onze showroom
is anders als bij de traditionele
meubelboulevard winkels”, zegt
De Bruin. “De uitgekiende collectie alsmede onze persoonlijke
benadering ervaren onze klanten
als zeer prettig.” Elke werkdag is

of Simon of Annemieke of zelfs
beiden aanwezig, en daardoor
bent u als klant nog echt klant en
geen ordernummer zoals bij de
grote ketens. “Door onze dagelijkse
aanwezigheid en persoonlijkheid
kunnen we snel handelen en
blijven de communicatielijnen
kort. Om up-to-date te blijven
en onze vakkennis te behouden
bezoeken we diverse nationale en
internationale beurzen. Wanneer
een nieuw product wat voor ons
een toegevoegde waarde heeft en
ons aanspreekt, proberen we het
eerst zelf uit omdat we zeker willen
weten dat dit goed is alvorens
we dit in de collectie opnemen.
Dit heeft er onder ander toe
geleid dat we al jaren werken met
een prachtige collectie voorzien
van duurzame en natuurlijke
materialen, zowel in de bedden en
matrassen als in het bedlinnen.”
Als iets niet naar wens is of er iets
fout is gegaan lossen Simon en
Annemieke dat netjes en correct
op zoals dat hoort en dat wordt
zeer gewaardeerd door de klanten.
“Service en aftersale daar zetten we
hoog op in.” “Wij hopen dat we u
als een beetje hebben kunnen laten
kennis maken met onze filosofie en
winkel. Wanneer u toe bent aan
een nieuw slaapsysteem, matras
of aanverwant artikel dan zouden
wij het erg waarderen als u onze
winkel bezoekt en wij u kunnen
bewijzen dat we u graag van dienst
willen zijn om u te helpen aan een
goede en eerlijke aankoop.”
Simon de Bruin Slaapcomfort
Binderij 1 Amstelveen
tel. 020 645 69 21
info@simondebruin.nl
www.simondebruin.nl
Simon en Annemieke liggend op bed

Op zaterdag 8 april wordt de
showroom feestelijk geopend met
een hapje, een drankje en speciale
acties. Kom vooral kijken en geef je
ogen de kost.
www.bouwcenterblauwhoff.nl

Met subsidie uw huis
zomerklaar!
Energie besparen is
makkelijk als je maar weet
waarop je moet letten.
Aan het Energieloket van
Sienergie kunnen ze u er
alles over vertellen. En met
de nieuwe ‘Subsidieregeling
Energiebesparing eigen
huis’ wordt het nu extra
aantrekkelijk om snel aan de
slag te gaan met bijvoorbeeld
vloer-, gevel- of dakisolatie
of isolatieglas. Zodat uw huis
klaar is voor de zomer.
Dat je flink op je energiekosten
kunt besparen weten de meeste
woningeigenaren inmiddels wel.
Ook dat je woning aanmerkelijk
comfortabeler wordt met
woningisolatie én dat je meehelpt
aan een beter milieu. Hoe komt
het dan dat velen er toch niet
aan beginnen? Uit de honderden
gesprekken die Sienergie in
de afgelopen jaren aan het
Energieloket in Aalsmeer heeft
gevoerd blijkt telkens weer dat
woningeigenaren huiverig zijn
voor rompslomp. Veel gehoorde
bedenkingen zijn: Waar moet ik
beginnen? Wie kan ik vertrouwen?
Ik heb geen zin in gedoe of
dagenlang in het stof zitten.
En subsidie aanvragen is zo
bureaucratisch!
Sienergie snapt dat en staat
woningeigenaren daarom niet
alleen met raad en maar ook met
daad ter zijde. Sienergie werkt
100% onafhankelijk en geeft
vrijblijvende adviezen op maat:
wat is mogelijk, wat kost het, wat
levert het op, hoe gaat het in zijn
werk. Zodat u een weloverwogen
beslissing kunt nemen passend bij
uw woonsituatie en budget. Maar
daar blijft het niet bij. Sienergie
helpt graag met het aanvragen van
offertes bij streng geselecteerde
vakbedrijven.
Ook voor een subsidieaanvraag
draaien ze hun hand niet om. Met
de nieuwe subsidieregeling wordt
isoleren nu nog aantrekkelijker.

Wie 2 isolatiemaatregelen tegelijk
laat uitvoeren kan zo’n 20 procent
subsidie krijgen. Het btw-tarief op
arbeidsloon voor woningisolatie is
een aantrekkelijke 6 procent. Ook is
er een subsidie voor de aanschaf
van zonneboilers, warmtepompen
en pelletkachels. Aan het
Energieloket krijgt u alle hulp bij
het aanvragen.
De dienstverlening aan het
Energieloket is gratis. En wilt
u graag een energiescan van
uw huis of een gedetailleerd
maatwerkadvies dan komt de
energiedeskundige van Sienergie
tegen een geringe vergoeding bij
u thuis.
Ook zonnepanelen hebben
voor Sienergie geen geheimen
meer. Sienergie heeft alle kennis
in huis voor kleine én grote
zonnedaken, voor particulieren,
VVE’s en bedrijven. Maar ook voor
energiecoöperaties in spe, een
groep particulieren die samen een
groot zonnedak willen exploiteren
waarmee ze financiële voordelen
kunnen behalen. Sienergie helpt
hen graag op weg en begeleid op
wens het hele traject van begin tot
einde.
Honderden woningeigenaren
gingen u voor en zitten er met de
adviezen en hulp van Sienergie
nu warmpjes en voordelig bij.
Nieuwsgierig geworden? Verken
de mogelijkheden tijdens een
bezoek aan het Energieloket in het
Boekhuis, Zijdstraat 12 in Aalsmeer.
Iedere woensdag van 15 tot 18 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.sienergie.nl.

Zelf uw woning
verkopen via nieuw
makelaarskantoor!
De landelijke onroerend goed
organisatie HouseHunting
heeft een nieuw kantoor
geopend voor de regio
Aalsmeer, Uithoorn en
Mijdrecht. Dit kantoor is onder
de naam HouseHunting 0297
gevestigd in Kudelstaart.
Harry Pollemans is de contact
persoon voor dit kantoor.
Harry heeft een lange historie
in onroerend goed en is reeds
lang actief als makelaar,
investeerder en project
ontwikkeling.
HouseHunting is al actief in
Hoofddorp, Amstelveen en
Amsterdam en nu dus ook in ons
gebied. HouseHunting is ruim
10 jaar geleden begonnen als
verhuurmakelaar en heeft zijn
diensten sindsdien uitgebreid naar
aankoop, verkoop en beheer van
woningen. Gerelateerde zaken
zoals verzekeringen en hypotheken
kunt u indien gewenst ook via
HouseHunting regelen.
Bij HouseHunting 0297 kunt u uw
woning op twee manieren te koop
zetten. U kunt HouseHunting 0297
de verkoop compleet voor u laten
regelen met het full service pakket,
en u volledig laten “ontzorgen”.
Prettig tijdens een toch al drukke
tijd met verhuis activiteiten. Echter
er is ook een mogelijkheid om zelf
betrokken te zijn bij de verkoop
door gebruik te maken van het
zelfverkooppakket.
Dit zelfverkooppakket is aanzienlijk
goedkoper dan het complete
pakket. U bespaart veel geld
als u onder andere de foto’s en
tekst voor de online advertentie

aanlevert. U laat ook potentiele
kopers uw huis zien. HouseHunting
0297 verzorgt alle meer formele
zaken zoals het kadaster en de
notaris. Ook de onderhandelingen
met kopers en het maken van
de koopovereenkomst doet
HouseHunting 0297 voor u. Als
u toch niet zo goed bent in het
maken van foto’s of advertentie
tekst kunt u dit ook aan
HouseHunting 0297 overlaten.
Uw woning komt op woning sites
zoals bijvoorbeeld Funda.nl, maar
ook op andere woning sites.
Tevens zijn er mogelijkheden om
uw woning via social media te
promoten.
Alles bij elkaar is de keus
aan u, van een weinig
kostend zelfverkooppakket
tot een full service pakket.
Als openingsaanbieding heeft
HouseHunting 0297 aantrekkelijke
kortingen op de diensten. Kijk voor
details op househunting0297.
nl of bel Harry Pollemans voor
informatie of een afspraak op
0657 627 623.
Harry Pollemans

n verdiept effect is verwerkt. Foto: Graham & Brown

tuur, waarin een verdiept effect is
verwerkt, dat wordt gerealiseerd
door een goudnerf. Deze variant
op de houtprint heeft een stoere
uitstraling en door de neutrale

slaapkamer of keuken aankleden
zoals jij het wilt.
Handig aan deze nieuwe behangsoorten, is dat deze eenvoudig zijn
op te hangen. Met een innovatieve

merken zorgen er bovendien voor
dat er kan worden behangen in
nagenoeg de helft van de tijd. Wel
zo prettig.
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en functionele
combinaties
Vergrijsde
vintage kleuren stelen de show

We keren in huis terug naar de sfeer van vroeger

lichting mag
hentiek zijn

Realistische look
met sfeervol behang

Natuur en folklore
in de slaapkamer
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We keren in huis terug naar
de sfeer van vroeger. Met
granieten vloeren, retro
lampen en houten wanden.
Deze sfeer kun je levensecht
toepassen, maar je kunt ook
kiezen voor een realistische
look.

Vintage is het toverwoord
het komend seizoen.
Foto: Maretti Houtstructuur, waarin een verdiept effect is verwerkt.

Vintage is het toverwoord
het komend
seizoen.
Foto: Graham
& Brown
Foto’s: Maretti

Bijvoorbeeld met behang met
een houtstructuur. Steeds meer
behangleveranciers bieden
collecties aan die aan de retrowens
voldoen. Zo is er nu behang
met een houtstructuur, waarin
een verdiept effect is verwerkt,
dat wordt gerealiseerd door
een goudnerf. Deze variant op
de houtprint heeft een stoere
uitstraling en door de neutrale
kleurstelling past het behang in alle
interieurs. Het is van prima kwaliteit

en niet van echt te onderscheiden.
Aardig is dat de keuze in
retrodessins op dit moment groter
is dan ooit. Je kunt jouw kamer,
slaapkamer of keuken aankleden
zoals jij het wilt. Handig aan deze
nieuwe behangsoorten, is dat deze
eenvoudig zijn op te hangen. Met
een innovatieve ‘paste-the-wall’technologie wordt voortaan de
muur ingesmeerd in plaats van
het behang. Hierdoor is de kans
op luchtbellen en scheuren klein
en is er geen behangtafel meer
nodig. Deze kenmerken zorgen er
bovendien voor dat er kan worden
behangen in nagenoeg de helft
van de tijd. Wel zo prettig.
Houtstructuur, waarin een verdiept
effect is verwerkt.
Foto: Graham & Brown

Spannende en functionele combinaties

Verlichting mag
authentiek zijn
Vintage is dé trend van het
moment in de wereld van
interieurstyling. Dat zien we
terug in de nieuwe collecties
verlichting. Lampen mogen
vooral authentiek zijn.
De vintagetrend wordt dit seizoen
krachtig neergezet met authentieke
verlichtingscollecties, waarvan
originele ontwerpen stammen uit
de jaren zestig. Design dat zijn
kwaliteit en functionaliteit door de
jaren heen steeds opnieuw bewijst.
Zo mooi kan eenvoud zijn.
Maar er is meer mogelijk. Sommige
vintage collecties zijn tijdloos,
waardoor ze in ieder interieur
passen. En daarmee mag je zelf
ook experimenteren. Ga voor

spannende combinaties en durf
verschillende ontwerpen samen
te brengen. Laat je verrassen
door het resultaat. Een lamp als
collectorsitem op zich. Creëer op
deze wijze je eigen unieke, vintage
sfeerbeleving.
Opvallend zijn de trendcollecties
die hun oorsprong vinden in de
zestiger jaren en daarom nu elk
interieur de perfecte vintage twist
geven! Authentiek design, een
vleugje nostalgie, maar bovenal
prachtig vormgegeven en met de
kwaliteit die vroeger zo gewoon
was. Ook mooi te combineren met
een strakke, functionele verlichting,
die past in zowel moderne als
klassieke interieurs. Eenvoudig
en toch bijzonder mooi.
passen perfect in de harmonieuze
tuin. Andere planten die voor extra
blauwe accenten kunnen zorgen
zijn Ridderspoor (Delphinium),
gentiaan (Gentiana) en violen.

Doe slechts één ding tegelijk en vergeet niet te genieten

Tuinieren zorgt
voor ontspanning
Veel mensen zien er tegenop om in het voorjaar weer de tuin in
te gaan. Maar als je het goed aanpakt, kost het amper energie.
Slechts één uurtje werken in de tuin maakt al veel verschil.

Enkel een pad van onkruid
ontdoen, kan zeer effectief,
behaaglijk en rustgevend zijn.
Als je tenminste niet ondertussen
nog tien andere klussen oppakt.
Focus is in alles het sleutelwoord
en zeker in de tuin. Dan hou je
het leuk en overzichtelijk en blijf
jij de regisseur. Heb je te weinig
tijd en zin en weet je niet wat je
met je tuin aan moet - omdat je
er bijvoorbeeld te weinig vanaf
weet - begin dan met enkele
leuke bladverliezende struiken
zoals: Hydrangea paniculata
(pluimhortensia), Caryopteris
clandonensis (blauwe spirea)
en Buddleja (vlinderstruik).
Deze struiken zorgen voor flink
wat levendigheid en kleur. Het
onderhoud bestaat uit: één
keertje schoffelen per jaar en
ze in het voorjaar afknippen tot
dertig á vijftig centimeter boven
de grond. Succes verzekerd! Het
is zinvol om te weten dat je tuin
onmiddellijk meer leven aantrekt
door middel van voldoende
beschutting, bloemen en water.
Plant je daarbij ook nog een boom
of struik, dan wordt het helemaal
feest. Op die manier haal je de
natuur een beetje dichterbij,
waardoor het aangename besef
ontstaat dat we deel uitmaken
van een groter geheel. Als er
meer aandacht en ruimte is voor
‘leven’ en verscheidenheid, dan
heb je meteen een natuurlijke tuin.
Ofwel een buitenruimte waar je
enorm van kunt genieten zonder
dat je daar te veel voor hoeft te
doen. De kans is groot dat je
tijdens een van de tuinkarweitjes
spontaan gezelschap krijgt van een
roodborstje. Die zoekt z’n toevlucht
vaak in tuinen en houdt wel van
een beetje gezelligheid. Bovendien
waagt deze zangvogel zich dicht bij
huizen en mensen. Het ervaren van
tuingenoegens zit in de kleine
momenten.
Slechts één uurtje werken in de tuin
maakt al veel verschil.
Foto: Plant Publicity Holland

De energieke tuin.

Trends van 2017 zorgen voor veel
groene inspiratie en handige tips

Nieuwe tuin is
intiem en besloten
De nieuwe tuintrends
komen tot leven in drie
verschillende soorten tuinen:
de geëmancipeerde, de
energieke en de harmonieuze
tuin. Elke trendtuin levert
een positieve bijdrage aan
de biodiversiteit, vogels,
bijen, vlinders én houdt
rekening met een goede
waterhuishouding.
Tuinbranche Nederland,
branchevereniging VHG en Mooiwatplantendoen.nl presenteren
jaarlijks de nieuwe tuintrends.
Deze bieden dit keer volop groene
inspiratie om zelf aan de slag te

gaan. Beslotenheid, intimiteit en
rituelen zijn de kernwaarden van de
harmonieuze tuin. Eigenlijk zijn dit
waarden die in alle tuinen terugkomen. De natuurlijke materialen
met reliëf en organische ronde
vormen versterken dit. Ook alle zintuigen worden geprikkeld dankzij
geurende, aaibare en mooi ogende
planten. De tuin biedt tevens ruimte
om jezelf te midden van al het
groen even terug te trekken. In het
kleurenpalet staan verschillende
tinten groen centraal, aangevuld
met blauw. Planten als salie
(Salvia), monnikskap (Aconitum),
blauweregen (Wisteria) en het
gestreepte siergras (Miscanthus)

Emancipatie
In de geëmancipeerde tuin
keren thema’s als integratie en
emancipatie terug door alles wat
erin staat een gelijke waarde toe te
kennen. Er zijn geen blikvangers of
specifieke zichtlijnen en de kleuren
zijn gemengd en vriendelijk. Het
resulteert in een rustige sfeer
waar mannelijke en vrouwelijke
elementen met elkaar in evenwicht
zijn en iedereen zich prettig voelt.
Wat betreft groen worden sierlijke
tuinbloeiers als flox (Phlox),
Japanse anemoon en daglelie
(Hemerocallis) gecombineerd
met een robuuste beuk (Fagus)
en klimop (Hedera). Andere
plantcombinaties zijn de stoere
winterheide met elegante Anemone
blanda’s.
Energie
De energieke tuin speelt naadloos
in op de groeiende belangstelling
voor gezondheid en wellness. De
vormen zijn krachtig en energiek
met een sportieve knipoog.
Zo ontstaat een optimistische,
atletische sfeer die voor zowel
inspanning als ontspanning zorgt.
In de energieke tuin wordt dit
gevoel versterkt door krachtige
vormen van bloemen en planten als
duizendknoop (Persicaria), vuurpijl
(Kniphofia) en wintergroene
laurierkers (Prunus). Ook passend
in de energieke tuin zijn buxus
en laurier (Laurus) in bol- of
kegelvorm.
De harmonieuze tuin.
Foto’s: Maayke de Ridder
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In Memoriam

Handbalman Guus Hölster
Aalsmeer - In de ochtend van zondag 19 april is oud-voorzitter Guus
Hölscher van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer op 71-jarige leeftijd
overleden. Hij had alvleesklierkanker. Guus Hölscher is vijftien jaar
voorzitter geweest. Vorig jaar mei is de vergaderzaal van FIQAS in de
Bloemhof vernoemd naar de heer Hölscher, die heel veel heeft betekend voor de handbalsport en de handbalvereniging in Aalsmeer. Deze herinnering aan zijn persoon en aan zijn tomeloze inzet heeft Guus
Hölscher zelf nog kunnen onthullen. Een man met een groot verenigingshart is heen gegaan. Een gemis voor het bestuur en leden van
FIQAS Aalsmeer.
Foto: www.kicksfotos.nl

Jeugdcompetitie schaken
Wethouder Ad Verburg: “Aalsmeer op z’n best”

DownTown Ophelia:
Een uniek gebeuren!
Aalsmeer - Reikhalzend werd er
naar hen uitgekeken. En daar kwamen zij dan: Een stoet van blije kinderen en begeleiders lopend achter het Jachthoornkorps Kudelstaart.
Door een luid klappend publiek feestelijk verwelkomd. Dat het regent
wordt nauwelijks gevoeld. Zaterdag
19 maart stond de Ophelialaan in
het teken van ‘Down Town Ophelia’
Een initiatief van Ingrid Kranenburg
en Ilse Zethof. Een duidelijk aangedane wethouder Ad Verburg benadrukt nog maar eens hoe geweldig
hij het vindt dat zoveel ondernemers,
vrijwilligers, sponsoren spontaan
aan deze dag hebben meegewerkt.
“Dit is Aalsmeer op z’n best! Ik heb
naar deze dag toegeleefd, omdat het
zo een uniek gebeuren is. Laten zien
dat ook mensen met een beperking
beschikken over ongelooflijk talent.
Hoe mooi is dat.” Opera Familia - geweldig dat ook zij geheel belangeloos naar Aalsmeer waren gekomen
- zong over de De kracht van Down.
Er viel menig traantje bij het lied:
‘Stil maar mama’. Maar de blijdschap
overwon, er werd heerlijk door jong
en oud meegezongen en gedanst op
de andere nummers.
Ballonnen in de wind
Nog een mooi en blij moment was
het onthullen van de prachtige blauwe muur waarop twee fraai beschilderde ballonnen vrolijk de vrijheid

kiezen. Het project werd begeleid
door de Aalsmeerse kunstenaar Michael Glanz. Samen met Anna Roos
- zij was de VIP van de dag - zorgde hij voor de uitvoering. “Het zou
leuk zijn als wij nog meer muren een
mooi kleurtje kunnen geven.” Anna
Roos poseert op verzoek trots voor
haar kunstwerk dat een aanwinst
voor Aalsmeer genoemd kan worden. De hele dag was er rond het
kunstwerk van alles te doen, onder
andere gezellig met elkaar kraaltjes rijgen en de gekleurde armbandjes mee naar huis mogen nemen. Natuurlijk mocht iedereen ook
een uurtje meehelpen in de winkels. Inpakken, broodjes klaarmaken, worst rondbrengen, pilsjes inschenken, haren föhnen, in het restaurant werd de koffie op de tafel
gezet en heel veel appelgebak met
slagroom geserveerd. In de keuken
was het een drukte van belang. Alissa vond het heel gezellig en dat zelfde telde ook voor Laura. Vanzelf was
er voor iedereen iets te drinken. Fanta blijkt het favoriete drankje. Ook de
politie werd een handje geholpen.
Dit laatste was een wens van Wessel. Hij mocht met agenten van de
politie Aalsmeer en Uithoorn in een
heus uniform het evenement ‘bewaken’. Een serieuze taak die hij met
honderd procent inzet heeft uitgevoerd. Wessel heeft zelfs boetes uitgeschreven...

Spelletjes en muziek
Voor het schminken staat een lange rij van wachtenden. Anouk ziet er
prachtig uit en wanneer zij zich zelf
in de voorgehouden spiegel ziet is
zij zo verbaasd en moet zij vreselijk
lachen. Het springkussen, het overall hangen, het zijn allemaal spelletjes waaraan iedereen mee kan
doen. Ook de mensen - warm ingepakt - van ons Tweede Thuis genieten van alles wat zij om zich heen
zien. Op het grote podium staat het
rad van Fortuin, de hele dag kunnen er lootjes gekocht worden. Max
mag als eerste aan het wiel draaien. “Hé laat eens even jouw spierballen zien.” De grote wijzer stopt bij
nummer elf.
De winnaar levert het een zak heerlijke koekjes op. Danny van der Terp
zong en sprak de hele dag met opzwepend enthousiasme alles aan
elkaar. “Heerlijk om te doen”, aldus
zijn reactie. Zo beleeft ook deze vrijwilliger uit Kudelstaart de dag. Voor
het podium wordt er gedanst op
het liedje ‘Chocola’ dat iedereen uit
volle borst mee zingt met de daarbij behorende gebaren .De rapper’s
laten op het podium horen wat zij
hebben ingestudeerd. Genoeg belangstelling was er voor het glazen
huis van Radio Aalsmeer waar verzoeknummers konden worden aangevraagd.

Voorjaarsstormen bij AAS
Modeshow
En dan was er nog de modeshow.
Wat een succes en wat een lol hadden de mannequins. Zij waren vooraf goed geïnstrueerd en dat zorgde voor een fantastisch resultaat.
De spontane gebaartjes en de loopjes waren enig. Dat iedereen ook de
kleding mocht houden leverde een
daverend applaus op. Tot slot was
er dan nog de grote verloting waar
bijzondere prijzen te winnen waren.
Na de samenzang is Down- Town
Ophelia dan ook echt ten einde, kan
de waar op de marktkramen weer
mee naar huis. De roofvogels, “Zie
je wel hoe leuk het is om op de foto
te gaan met de grote uil”, weer naar
hun veilige kooien. “Wat een top
dag”, was één van de welgemeende
reacties. Rik wilde ook wel wat zeggen tegen het publiek en er volgden
meer jongeren voor wie deze dag
was georganiseerd. “Jullie zijn geweldige mensen, ik houd van jullie.”
Voor Ilse Zethof is de dag meer dan
geslaagd. “Ik wilde laten zien dat
down niet zielig is, hoeveel mogelijkheden er zijn.” Ook een overgelukkige Ingrid Kranenburg. “Ik had
een droom en die is vandaag in vervulling gegaan.”

Aalsmeer - Kennelijk had het voorjaar nieuwe energie los gemaakt bij
de deelnemers aan de AAS jeugdcompetitie, want de stukken vlogen
tijdens ronde 21 door de lucht. Materiaal had bijna geen betekenis, initiatief en aanval daar ging het om.
Met als gevolg partijen waar het
ene ogenblik wit beter stond en een
zet later zwart. Het topduel Jasper
versus Luuk was een mooi voorbeeld, de heren ‘offerden’ om de
beurt materiaal, maar in het middenspel kwam Luuk toch in killing
mode en was het alleen nog materiaal van Jasper dat er af ging met
een overwinning voor Luuk als gevolg. De zo sterk gestarte Willem
kwam tegen Christiaan in de problemen, veroverde toch weer materiaal maar kon niet tot winst komen,
dus remise. Daarmee blijft de strijd
om de plaatsen twee, drie en vier

erg spannend. Wie wint de derde
beker? Jasper of Christiaan of wordt
Willem toch nog ingehaald?
De subtop ging er ook hard tegen
aan. Sam won van Rune en Tm van
Kevin. Flora stond tegen Robert een
dame tegen een paar pionnen voor,
lette niet op zodat een van de pionnen stiekem kon doorlopen en
promoveerde tot dame. In tijdnood
ging Flora alsnog ten onder. Ruben
stond een verhuiswagen aan materiaal voor, maar dan moet je juist opletten dat de vijandelijke koning ergens heen kan, helaas Ruben zette Ryan pat! De broertjes Conrad en
Simon Johannes tenslotte hadden
een spannende partij die tot remise
leidde. De nog maar 4-jarige Simon
was niet tevreden met het resultaat!
Volgende keer beter. Stijn deed examen en speelde daarom niet mee.
Door Ben de Leur

Janna van Zon
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Nu inschrijven voor zes trainingen

Hardlopen in Rijsenhout
voor het goede doel
Rijsenhout - Ook tijdens de vierde
editie van de Rijsenhout Run komen
deelnemers letterlijk en figuurlijk in
beweging. Hardlopen én een steentje bijdragen aan het goede doel,
dit jaar is dat Hulphondenschool de
CLiCK. De inschrijving voor de hardloopcursus is nu geopend.
De Rijsenhout Run is dit jaar op
zondag 21 mei. Voor kinderen tot
twaalf jaar is er een sponsorloop
van 1,5 kilometer, iedereen ouder
dan twaalf kan kiezen voor de 5 of
10 kilometer.
Hardlooptraining
Om goed voorbereid aan de start
verschijnen kunnen deelnemers zich
aanmelden voor zes hardlooptrainingen. 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

woensdag 5 april. Op 26 april is er
geen les vanwege de schoolvakantie. Het clubhuis van voetbalvereniging SCW aan het Konnetlaantje is
verzamelpunt, de training begint om
19.30 en duurt een uur. Inschrijven
kan via www.sportservicehaarlemmermeer.nl.
Hulphondenschool de CLiCK
De opbrengst van de Run gaat dit
jaar naar Hulphondenschool de
Click, een unieke hulphondenschool die mensen met een beperking een teamtrainingsprogramma
op maat aanbiedt. Hierbij wordt de
hulphond in de eigen thuissituatie
opgeleid. Kijk voor meer informatie
op de website www.de-click.nl. Voor
meer informatie over de Rijsenhout
Run kan contact opgenomen worden met Paula de Wit van Sportservice Haarlemmermeer via pdewit@
sportservicehaarlemmermeer.nl of
bel 023–5575937.
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kinder- en jeugd

krant

‘Cultuureducatie met Kwaliteit’

Extra geld voor cultuuronderwijs in Aalsmeer

Scholenbadmintontoernooi Volant’90

Antoniusschool met drie
teams grote winnaar!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
heeft voor de vijfde keer het jaarlijkse
scholenbadmintontoernooi
plaatsgevonden in de Proosdijhal.
Enkele weken ervoor organiseerde
de Kudelstaartse badmintonvereniging Volant ’90 voor de groepen 6,
7 en 8 van alle basisscholen in Kudelstaart lessen badminton. Daarin
werd aan de leerlingen geleerd hoe
een racket moet worden vastgehouden, werden ze wegwijs gemaakt
met de eerste beginselen van de
slagentechniek en de spelelementen en werden de spelregels doorgenomen.
Ruim 350 kinderen in de leeftijdsgroep 10 tot en met 12 jaar hebben
aan deze badmintonlessen meegedaan, verspreid over drie dagen.
Vervolgens konden de kinderen zich
aanmeldden voor het toernooi en op
twee dinsdagavonden voorafgaand
aan het toernooi meetrainen met de
jeugdgroep van Volant ‘90. Via de
scholen konden de leerlingen zich
als team met 4 spelers opgeven.
In totaal hebben 16 teams met to-

taal 67 kinderen dit gedaan. De vijf
teams van groep 6 streden zaterdag
tegen elkaar. De winnaar werd na
vele spannende wedstrijden groep
6a, genaamd De Vier Musketiers
van de Antoniusschool met 26 punten. De winnaar van de zes teams
van groep 7 werd Antoniusgroep
7a, De Badminton Pro’s kwam uit op
36 punten. In groep 8 speelden ook
vijf teams tegen elkaar. Daarin werd
Antonius groep 8a, De Badmintontoppers, de winnaar met 28 punten.
Trainen op dinsdagavond
Mogelijk zijn er spelers die tijdens
hun deelname aan het scholenbadmintontoernooi met het badmintonvirus besmet zijn geraakt.
Zij kunnen lid worden van de vereniging. Maar ook senioren kunnen zich aanmelden om eens te ervaren of badminton een sport voor
hen is. Iedere dinsdagavond bent u
van harte welkom in de Proosdijhal
Kudelstaart om het eens te ervaren.
Kijk voor meer informatie op www.
volant90.nl.

Aalsmeer - Scholen en culturele instellingen in Noord-Holland krijgen
vier jaar lang extra geld, in totaal 1.5
miljoen, voor cultuuronderwijs vanuit de subsidieregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CMK). Het Loket Cultuureducatie Amstelland,
dat ook de scholen in Aalsmeer bedient, heeft succesvol een projectplan ingediend en ontvangt nu subsidie voor vier jaar (2017-2020) om
cultuureducatie nog meer onderdeel te laten worden van het lesprogramma op de scholen. Woensdag
15 maart beleefde deze Cultuureducatie met Kwaliteit in de Lichtfabriek
in Haarlem een feestelijke start. Gedeputeerde Jack van der Hoek, wethouder Gertjan van der Hoeven en
schooldirecteur Heleen Broerse,
beiden uit Aalsmeer, en de projectleider van het Loket Cultuureducatie Amstelland, Noëlle Slinger, vertelden de aanwezigen welke kansen
zij zien voor cultuuronderwijs.
Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel
en Amstelveen werken samen in het
Loket Cultuureducatie Amstelland
en in deze gemeenten heeft cultuureducatie op zowel het primair
als het voortgezet onderwijs al een
groot succes. Wethouder Gertjan

van der Hoeven: ”In Aalsmeer ontwikkelt het Loket al een aantal jaar
cultuurprogramma’s van hoge kwaliteit. Zij ontwikkelden samen met
culturele instellingen en de scholen een samenhangend, doorlopend
activiteitenprogramma en blijven dit
aanbod vernieuwen. Ik was dan ook
erg blij om samen met de anderen
in Haarlem over enkele voorbeelden
uit Aalsmeer te kunnen vertellen.”
De regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit is een matchingsregeling.
De gemeente Aalsmeer draagt zelf
ook financieel bij aan de cultuureducatieprogramma’s, maar door
het extra matchingsgeld van de provincie is het mogelijk om cultuureducatie nog meer een onderdeel
van het onderwijs te maken.
In Aalsmeer hebben de afgelopen
drie jaar zo’n 3.600 kinderen meegedaan aan een cultuureducatieprogramma van het Loket. Zes van
de tien basisscholen doen mee
aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. Daarnaast nemen alle twee de scholen
voor voortgezet onderwijs programma’s af van het Loket. In totaal worden er 34 programma’s en 4 leerlijnen aangeboden.

Mobiel planetarium op
de Oosteinderschool
Kleurfeest in Poppentheater
Amstelveen - ‘Het Kleurfeest’ is
een vriendelijke uitnodiging om
deel te nemen aan een kunstwerk
in wording. Op de grond ligt een
groot vel papier, waarop tekenaars
Gerard de Bruyne en José Vingerling een tekening laten ontstaan. De
kinderen kijken geboeid; wordt het
een olifant of toch een vogel? Vervolgens worden ze uitgenodigd om
de tekening met krijtjes in te kleuren en mee te tekenen. Het grote tekenavontuur begint.
Tegelijkertijd speelt en zingt Maarten Teekens pareltjes uit de popmuziek; leuk voor kinderen én volwassenen! Gaandeweg gaan de kinderen helemaal op in deze wereld van
kleur en geluid. Aan het einde wor-

den de krijtjes samen opgeruimd
en kijkt iedereen nog eens goed
naar het resultaat. Belangrijker dan
het kunstwerk, dat voor hen op de
grond ligt, is de ervaring die ze meenemen. Op naar het volgende avontuur!
Na eerdere kleursessies in grote en
kleine theaters komt dit interactieve
teken- en kleurevenement op zondag 26 maart naar het Amstelveens
Poppentheater. Om 9.30 uur is het
Kleurfeest speciaal voor peuters en
kleuters vanaf 2 jaar en om 11.00
uur kunnen kinderen van 4 tot 8 jaar
meedoen. Kaartjes zijn te reserveren
via 020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - Ook de tweede week
van het ruimteproject op de Oosteinderschool stond bol van de activiteiten; workshops op school over
de zon, aarde en maan, excursies
naar Space Expo en het Omniversum en de onderbouw en bovenbouwgroepen gingen samen aan
het werk in de handenarbeidlessen
en bouwden space-auto`s raketten
en ruimtestations.
Heel speciaal was de komst van het
mobiel planetarium op school. De
kinderen dachten dat er een springkussen klaar stond. Dat dit het niet
was merkten ze toen ze naar binnen
stapten. Langs de zijkanten kon je

zitten. Langzaam werd het helemaal
donker in de grote bol. De donkere hemel schoof open en sterren en
planeten werden zichtbaar. Ademloos werd er geluisterd naar de uitleg over onder andere de poolster,
de grote beer, de planeten en het
universum. Van kleuter tot groep 8
leerling was het een belevenis om
deze les van de studenten sterrenkunde Pieter en Jurrian bij te wonen. Vrijdag worden de gemaakte opdrachten bekeken. En daarna
sluit de Oosteinderschool de ruimteweken af en blijven leerlingen en
de leerkrachten weer met beide benen op de grond!

Acht jongens en twee meisjes

Op kraamvisite bij de
kinderboerderij
Aalsmeer - Ja hoor, de trend is
gezet bij kinderboerderij Boerenvreugd. De lente is in aantocht en dit
betekent voor diverse dieren kleintjes op de wereld zetten. Geit Lotte
is maandag 13 maart bevallen van
twee bokjes en Fries melkschaap
Sjaan kreeg woensdag 15 maart
liefst drie ramlammetjes. Allemaal
jongens en hier zijn er donderdag 16
maart nog eens twee bijgekomen.
Er zijn rond half twee ‘s middags
weer twee ramlammeren geboren.
Deze ‘mannen’ hebben direct een
naam gekregen: Jesse en Bram. Zaterdagavond eindelijk ook beschuit
met roze muisjes. Geit Truus heeft
na hard werken een prachtige dame
op de wereld gezet. Maandagmiddag 20 maart heeft dwerggeit Bella
de kraamkramer uitgebreid, zij zette een bokje en een ooi (jongen en
meisje) op de wereld. Op kraamvisite
om kennis maken met al deze nieuwe bewoners van de kinderboerderij
kan dagelijks (met uitzondering van
maandag). Boerenvreugd is te vin-

Fantastische krachtmeting scholen

Waterpolotoernooi voor
Oosteinder groot succes
Aalsmeer - Op zaterdag 11 maart
organiseerde Oceanus een waterpolo scholentoernooi. Uiteindelijk heeft de Oosteinderschool twee
teams kunnen afvaardigen naar dit
toernooi met een fantastisch resultaat voor beide teams. Het eerste team van 5/6 bestaande uit Pien,
Fabienne, Cas, Daniel, Jochem en
Anne, aangevuld met Jet en Thijn
uit Groep 4, mocht beginnen met
het toernooi en ging vol enthousiasme inzwemmen. De tactiek werd
doorgesproken samen met de coaches Wendy en Lukas. De eerste
wedstrijd tegen de OBS kon beginnen. Met Thijn op doel, vervolgens
halverwege de wedstrijd snel wisselen en Jet op doel, lukte het team
de eerste wedstrijd te winnen met
4–0. Best spannend om een keeper te wisselen terwijl het spel doorgaat, maar dit werd fantastisch opgelost door het team. Het ritme en
tactiek zat er goed in en ook de
tweede wedstrijd tegen de Graankorrel werd ruimschoots gewonnen
met 7–1. Hierna was direct de finale tegen de Zuidooster. Beide teams
waren goed warm gedraaid en hierdoor werd dit een extra leuke spannende wedstrijd waar de stand uiteindelijk eindigde in 4-3 voor het
team van de Oosteinderschool.
Kampioen! De beker werd met enthousiasme in ontvangst genomen tezamen met een zakje chips
en de uitnodiging voor een proeftraining bij Oceanus. Volgend jaar
komt het team zeker terug om de
beker te verdedigen. Nadat groep
5/6 de eerste prijs in de wacht had
gesleept kon groep 7/8 natuurlijk
niet met minder genoegen nemen.
De grote vraag was of zij onder deze ‘druk’ kon presteren? Een loodzware poule met veel topteams, dit
zou spannend worden! Onder de

Kleuters in het Wild in Bos
IKC Triade krijgt meer vorm
Aalsmeer - Op woensdag 15
maart hebben de teams van De
Stek, De Hoeksteen en De Wegwijzer voor de vierde keer getraind met Forum van Egmond om
de Noordwijkse Methode onder de
knie te krijgen. Deze leermethode wordt de leidraad op de nieuwe organisatie IKC Triade om met

de kinderen te werken. Via ateliers
krijgen de kinderen de zaakvakken
aangeboden en leren ze aan eigen
doelen te werken. Het zelf ontwikkelen en leren staan hierbij centraal. De teams werken nu met het
thema ‘Groei’. Na de meivakantie
zal Aalsmeer als onderwerp centraal staan.

Aalsmeer - Doe mee met Kleuters
in het Wild in het Amsterdamse Bos.
Elke zaterdagochtend van 10.00 tot
11.15 uur, van 1 april tot en met
13 mei. Kinderen kunnen één keer
meedoen, maar ook meerdere keren. Steek in het Amsterdamse Bos,
je neus in het mos, klim over bomen
en vang wilde dieren. Met Kleuters
in het Wild worden activiteiten georganiseerd speciaal voor kleuters
van 4, 5 en 6 jaar en hun ouders of
begeleiders. De kosten zijn 5 euro
per kleuter.

Korfbaltoernooi
voor scholen
den aan de Beethoven in de Hornmeer. Naast schapen, geiten, ezels,
kippen en onder andere konijnen en
cavia’s heeft de kinderboerderij een
avontuurlijke speeltuin, biedt de informatiehoek allerlei wetenswaardigheden over dieren en worden regelmatig activiteiten rond een thema
georganiseerd.
Foto: Boerenvreugd

bezielende leiding van coach Ingrid
gingen Anne, Lucas, Nils, Charlie,
Samantha, Fabian, Tess en Sofie de
strijd aan in de Waterlelie. Badmutsen werden vastgesjord en zwemkleding strak getrokken, klaar voor
de eerste treffer: Oosteinder tegen
de Waterratten. Bam! In de eerste
minuut was het meteen raak, de bal
verdween diep in het doel van de
Waterratten. De toon was gezet, er
was geen ontkomen meer aan. De
Oosteinder won deze partij met 3-0.
De tweede confrontatie was tegen
een van de twee teams van de Jozefschool, Oosteinder vs. Jozeftreffers. Een bloedstollende nek-aannek race waarin de Jozeftreffers
zich niet zomaar gewonnen gaven.
Het kwam nu echt aan op teamwork en een goede opbouw van de
aanval. Met 4-3 wist Oosteinder de
match in haar voordeel te beslissen.
De laatste poulewedstrijd was tegen
Jozefspirit. Met een overweldigende 4-1 werd de tegenstander richting de kleedkamers gespeeld. Oosteinder stond in de finale! De match
voor de beker was wederom tegen
de Waterratten. Vermoeidheid begon zich langzaam meester te maken van de spelers, niet gek want
deze sport vraagt het uiterste van je
conditie. De coach hield haar hoofd
koel en met haar tactische wissels
zorgde zij ervoor dat ook in deze
laatste krachtmeeting Oosteinder
optimaal wist te presteren. Met 5-2
werd deze geweldige sportmiddag
bezegeld en dus de eerste prijs.
Een sterk team, een sportieve
krachtmeeting en een fantastisch
resultaat. Oosteinderschool twee
keer kampioen. Een geweldig resultaat! Organisator Oceanus wordt
bedankt voor dit fantastische toernooi, net als natuurlijk alle deelnemers, coaches en het publiek.

Kudelstaart- Op woensdag 18 april
vindt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi weer plaats. Het toernooi
voor de groepen drie tot en met acht
wordt georganiseerd door VZOD en
wordt gehouden op het sportcomplex van de korfbalvereniging aan
de Wim Kandreef 2. Voor de kleuters staat een spelletjesmiddag op
het programma. Kijk voor meer informatie op www.vzod.nl.

Het Bos in met peuters
Is jouw peuter een echte boswachter in de dop? Elke woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur, van 5
april tot en met 17 mei, zijn er leuke activiteiten voor de allerjongste bezoekers, peuters van 2, 3 of
4 jaar. Ze kunnen één keer meedoen, maar ook meerdere keren.
Voor peuters van 2, 3 of 4 jaar en
hun ouders! In de pauze picknicken met fruit, water en kruidenthee. Kosten 7,50 euro per peuter.
Start alle activiteiten bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Aanmelden via 020-5456100, www.amsterdamsebos.nl of in de Boswinkel, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Prijzen voor Owen en Franklin

RKDES in polonaise naar
de kleedkamers: 11-0
Kudelstaart - Lang leek de wedstrijd tegen Gol Sport niet door te
gaan maar, weliswaar een kwartier te laat, stonden er toch tien man
van Gol Sport op het veld bij aanvang van de wedstrijd tegen RKDES.
Wat een blamage voor een club als
je geen eens met elf man kan beginnen. De hele wedstrijd was het
een kat en muis spel. Gelukkig voor
Gol Sport had de kat geen honger,
de teller bleef afgelopen zondag 19
maart steken op 11-0, maar meer als
20 had ook zomaar gekund.
Bewondering voor de leider van Gol
Sport die niet alleen als leider moest
acteren, maar ook nog eens als trainer, verzorger en eigenlijk voor alles rondom dit team zorgdroeg. Tijn
Kraak was een weekend weg, dus
good-old Marco van der Jagt (38
jaar) stond op goal. Wat een contrast
met de keeper van Gol Sport, die pas
15 jaar was en het nog best verdienstelijk deed ook. Maarten van Putten was geblesseerd, in zijn plaats
speelde Jeroen Bakker. Uiteraard
was dus niet de vraag of RKDES
zou winnen, maar met hoeveel. In ieder geval scoorde Rick Verkuijl zijn
eerste goal van de vier na een klein
kwartiertje. Een intikker, maar zijn
tweede was van grote klasse, Jeroen
Bakker schoot de bal laag voor en
Rick Verkuijl scoorde met een hakje
achter zijn standbeen om. 3-0 Werd
het door een vrije trap van Ivo Lentjes die hard langs de muur schoot
bij een vrije trap voor de Afas/Nieuwendijk brigade. Na rust ging het
kat en muis spelletje gewoon door
met dat verschil dat RKDES gaande weg steeds meer ruimte kreeg.
De 4-0 was een intikker van clubtopscoorder Indy van Koert. Na een
uur voetballen was het de net ingevallen Rutger Spaargaren die de bal

pan klaar legde voor Jeroen Bakker
en die knalde de 5-0 binnen. Indy
van de Koert vijzelde zijn totaal nog
even op door de 6-0 binnen te lopen
en dat mocht Robin v/d Steeg ook
doen bij de 7-0. In deze fase hadden
de supporters moeite om het aantal doelpunten bij te houden, want
het was elke paar minuten wel raak.
Rick Verkuijl was goed voor de 8-0
en uiteindelijk mocht ook Novell Elhadji een feestje vieren omdat hij de
9-0 binnen knalde. De 10de was ook
de mooiste (of de tweede van hem).
Rutger Spaargaren trok de bal vanaf rechts hard voor en de inkomende Rick Verkuijl nam het leer in één
keer op zijn pantoffel en hoppa er
stond weer 1-0 op het scorebord.
Voorzitter Kuipers wilde nog een
trap halen om het cijfer 1 op het scorebord te schilderen, maar de supporters konden hem nog net met
man en macht tegen houden. Indy
van Koert tikte nog uit een onmogelijke hoek het carnavalscijfer 11 binnen. Daarna gingen de spelers van
Gol Sport op eigen veld driehoekjes met de bal spelen en de plaatselijke FC ging zitten klaverjassen
op hun eigen helft. Dus moet de
scheidsrechter gedacht hebben, als
jullie niet meer willen voetballen, wil
ik niet meer fluiten, dus na 85 minuten gaven de spelers elkaar een
hand en in polonaise gingen de Kudelstaarters op weg naar de kleedkamers. Komende zondag 26 maart
uit naar Roodenburg ook zo’n laagvlieger, thuis won RKDES met 13-2.
Sommige concurrenten leden puntverlies, zoals DIOS dat gelijk speelde
en ASW dat verloor, Bernardus is de
nieuwe koploper met 38 punten uit
18 wedstrijden gevolg door RKDES
met 35 uit 17 wedstrijden.
Eppo

Nat pak Nils Eekhoff bij
debuut tussen fullprofs

Leerzame clinic onderhoud
racefiets voor leden VZOD
Kudelstaart - Bij Robert van der
Meer, de fietsspecialist in Kudelstaart, was er dinsdag- en
woensdagvond voor de fietsers van
VZOD een clinic georganiseerd voor
het onderhoud van de racefiets. Er
was veel belangstelling van de fietsende leden van STG VZOD Kudelstaart, zodat er zelfs twee bijeenkomsten georganiseerd moesten
worden. Op beide avonden waren
veel jeugdige fietsers aanwezig om
zich te verdiepen in de lagers, balhoofd, derailleur, versnelling, ketting, remmen en blokjes, kabels,
vetten en smeermiddelen. Robert en
Sem verdeelden de aanwezigen in
twee groepjes, waarna beiden een
racefiets ophingen en ermee aan de
slag gingen. Onder begeleiding van
de specialisten werden fietsen, die
de leden zelf hadden meegenomen,
uit elkaar gehaald en konden de leden zelf de fiets weer opbouwen.
Banden werden verwisseld, versnellingskabels doorgeknipt en vervangen door nieuwe kabels, waarbij het afstellen van de versnelling
uitstekend werd uitgelegd door de
professionals. Ook stuurlinten wer-

den door leden zelf vervangen met
flitsende kleuren, zodat alle fietsen
goed geprepareerd werden voor het
komende fietsseizoen.
De fietsende schaatsers kunnen terugkijken op twee zeer geslaagde
avonden en hebben veel geleerd.
De laatsten gingen dinsdagavond
pas na tien uur de deur uit.
Start fietsseizoen maandag
Op maandag 27 maart gaat het
nieuwe fietsseizoen van start. Na
het verzetten van de klok zijn de
avonden al weer lang genoeg om
een fietstraining te doen. Voor diverse niveaus zijn er mogelijkheden om hier aan deel te nemen. Het
vertrek is op maandag- en donderdagavond bij de parkeerplaats aan
het einde van de Bilderdammerweg. Heb je nog nooit op de racefiets gereden? Vind je het wel een
uitdaging om dit te gaan doen? STG
VZOD begint ook met een groep
startende fietsers, die onder begeleiding de bijzonderheden hiervan
gaan leren, waarbij de veiligheid natuurlijk voorop staat. Kijk voor meer
informatie op www.stgvzod.nl.

Tafeltenniscompetitie

Weer nederlaag voor
Bloemenlust 1

Schaakcompetitie

AAS 2 verliest nipt van De
Zwarte Pion 1 uit Lisse
Aalsmeer - Donderdag 16 maart
speelde AAS 2 het degradatieduel tegen De Zwarte Pion 1 uit Lisse.
Beide teams verkeren in de staart
van de promotieklasse, zodat een
overwinning voor beide teams uitkomst zou bieden. Aan bord 1 kreeg
Simon Groot een huisvlijtvariant van
de Najdorf voorgeschoteld die hem
de nodige hoofdbrekens kostte. Dat
vergde veel tijd, maar uiteindelijk
lukte het hem door een onnauwkeurigheid van de tegenstander de
veilige remisehaven binnen te varen.
Aan bord 2 werd Peter Poncin ook al
geconfronteerd met een tegenstander die blijk gaf van een gedegen
theoriekennis. Ook hier werd uiteindelijk remise gespeeld. Aan bord 3
bereikte Willem Hensbergen vanuit de opening groot ruimtevoordeel
dat gedecideerd werd uitgeschoven
naar een mooie overwinning. Naast
hem bereikte Henk Noordhoek een
scherpe stelling vanuit de Siciliaan,
waarvan gedacht werd dat hij zich
daarin wel thuis zou voelen. Kennelijk gold dat ook voor de tegenstander, want die slaagde er in de aanvallende stukken van Henk af te ruilen en uiteindelijk een glad gewonnen eindspel met twee sterke ver-

bonden vrijpionnen te bereiken.
Henk vluggerde in tijdnood dapper
door, maar moest uiteindelijk toch
de eer aan de tegenstander laten.
Olaf Cliteur was deze avond verhinderd, maar was als altijd bereid de
partij vooruit te spelen. Helaas resulteerde dat in een nederlaag. Aan
bord 6 leefde Erik Breedveld zich in
het eindspel uit met een sterk paard
tegen een passieve loper. Zoals bekend kunnen paardjes vrolijk rondhuppelen en tussendoor de nodige pionnen consumeren. Aldus geschiedde waarna de tegenstander
uiteindelijk maar capituleerde. Koen
Beentjes zette de opening scherp
op en leek op een snelle overwinning af te stevenen. De tegenstander verdedigde zich echter taai en
wist de zaak te keepen. Na het afruilen van de nodige stukken resteerde ineens een verloren eindspel
voor Koen. Boudewijn Eijsvogel tenslotte speelde aan het laatste bord
een degelijke remise. Hiermee werd
de eindstand 3½ - 4½ in het voordeel van De Zwarte Pion 1. Gelukkig
voor de Azen zijn er nog twee ronden te gaan met evenveel kansen
om degradatie te voorkomen.
Door Simon Groot

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 25 maart:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – Montfoort 1
F.C.A. 2 - A.J.A.X. 3
F.C.A. 3 – Pancratius 2
F.C.A. 4 – Hillegom 6
Vlug en Vaardig 3 - FCA 5
B.S.M. 3 - F.C.A. 6
F.C.A. 7 - Kockengen 3
F.C.A. 8 – Victoria 3
Overbos 45+1 - FCA 45+1
Vrouwen
Waterwijk V1 - F.C.A. V1
WV.HEDW V4 - F.C.A. V2
R.K.D.E.S,
Vrouwen
Tos Actief V1 - RKDES V1
S.C.W. Rijsenhout
V.E.W. 1 - S.C.W. 1

14.30 u
11.45 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
15.00 u
15.00 u
15.15 u
16.30 u
14.30 u

A.F.C. 5 - S.C.W. 2
S.C.W. 3 - Kon.H.F.C. 2
Hillegom 5 - S.C.W. 5
S.C.W 45+1 - ZCFC 45+1
Arsenal 35+1 - SCW 35 +1
Zondag 26 maart:
F.C. AALSMEER
M.M.O. 1 - F.C.A. 1
Bloemendaal 3 - F.C.A. 3
Buitenveldert 6 - F.C.A. 4
Buitenveldert 7 - F.C.A. 5
Hoofddorp 14 - F.C.A. 6
R.K.D.E.S.
Roodenburg 1 - RKDES 1
VVA/Spartaan 2 - RKDES 2
R.K.D.E.S. 4 – D.I.O.S. 3
Nautilus 3 - R.K.D.E.S. 5

17.00 u
14.30 u
15.00 u
14.30 u
15.00 u

14.00 u
14.30 u
12.15 u
12.15 u
14.30 u
14.30 u
11.30 u
12.00 u
14.00 u

Aalsmeer - Bloemenlust 1 heeft
het onveranderd moeilijk in de derde klasse. Ook de thuiswedstrijd tegen Het Nootwheer 4 ging ruim verloren. De sterke bezoekers kwamen
vlot en overtuigend op een 0-6 voorsprong, voordat Ed Couwenberg iets
terug kon doen met de enige overwinning van de avond. De meeste
andere partijen gingen vrij kansloos
in drie games verloren. Alleen in het
dubbelspel wisten Bart Spaargaren
en Johan Berk nog een game te winnen en Johan dwong in zijn eerste
wedstrijd nog een beslissende vijfde
game af, maar dit kon de afgetekende 1-9 nederlaag niet voorkomen.
Bloemenlust 2 speelde uit tegen Het
Nootwheer12, dat 1 punt op ze achter stond, maar met één wedstrijd
minder gespeeld. Danny Knol meldde zich ‘s morgens af met buikgriep,
waardoor Dirk Biesheuvel van team
3 hem verving. Dirk won net zoals
Horst Krassen één enkelpartij. Peter
Velleman wist ook één partij in winst
om te zetten en dat was het dub-

belspel samen met Dirk. Zij begonnen de dubbelpartij met 2 keer 113 verlies, waarna de derde game nipt
werd gewonnen met 15-17. De resterende games, en dus het dubbelspel,
werden gewonnen met 7-11 en 8-11.
Bloemenlust 2 moest genoegen nemen met een 7-3 nederlaag.
Bloemenlust 3 op plaats twee
Bloemenlust 3 steeg naar de tweede plaats in de vierde klasse door
een 7-3 zege op hekkensluiter Amstelveen 5. Jan Spaargaren was superieur met drie overtuigende zeges.
Alleen in zijn eerste wedstrijd maakte hij het zichzelf nog onnodig moeilijk door met 15-17 de vierde game
te verliezen, waarna hij de beslissende vijfde game eenvoudig met 11-5
won. Dirk Biesheuvel was twee tegenstanders de baas en verloor een
partij met 9-11 in de vijfde game. Irene Gerritsma won haar eerste partij
en moest zich daarna twee keer nipt,
in vijf games en in vier games, gewonnen geven.

Biljarten dagcompetitie

Team Harry Batenburg
nadert koploper
Aalsmeer - Door de winst in de uitwedstrijd tegen Rijnegom F is het
team van Harry Batenburg in de
dagcompetitie de koploper Westerhaven B op één punt genaderd. Met
nog vier wedstrijden te gaan wordt
het spannend in poule B. Henk Bos
had 23 beurten nodig om zijn 85 caramboles op papier zetten tegen Nico Zwetsloot. Dorus v/d Voort had
tegen Cor Kransse meer beurten
nodig om de winst naar zich toe te
halen, dat lukte met een serie van
12. Ook Henk v/d Sluis trok aan het
langste eind in een gelijk opgaande strijd tegen Adrie Kortekaas en
liet zo 12 punten noteren. Teamleider Harry Batenburg versus Piet van
Gent, beide 50 caramboles. Het was
Harry die genoegen moest nemen
met een tekort van 5 caramboles en
9 punten. Eindstand: Rijnegom F 34
en Aalsmeer C 45 punten.
Ook het team van Wil Piet (tweede
op ranglijst) moest naar Rijnegom
en er was alles aan gelegen om deze plaats vast te houden. Flip Eskes
maakte zijn 12 punten tegen Jan
Kliffen. Wijnand Knol deed het zelfde tegen Jan Cornett met een moyenne van 1.78. Piet de Ridder had de
minste beurten nodig tegen Gijs De
Groot die 1 carambole te kort kwam
om er remise uit te slepen. Wil Piet
had wat meer beurten (1.903 moyenne) nodig om Hans Kok te verslaan. Het lukte om de maximale 48
punten naar de Roerdomplaan 3 te

brengen. Team Heuzen was op bezoek bij Westerhaven. Daar was
Wim Nederstigt de enige speler die
de 12 punten pakte. De overige drie
teamleden moesten genoegen nemen met 2 x 8 punten en 1 x 5 punten. Eindstand: Westerhaven 42 en
Aalsmeer 33 punten.
Avondcompetitie
Het C1 team heeft goede zaken gedaan tegen Harago. Teun van Leeuwen won de partij tegen Anton Slof
in 11 beurten. Het was Anton Slof
die in de laatste beurt een serie van
56 maakte. Teun zette daar een serie
van 59 tegenover en wist zo de punten binnen te halen. Ton Bocxe pakte de partij tegen Egbert Elsgeest,
beide 99 caramboles, in 14 beurten.
Rob ten Brink had 20 beurten nodig om Jan Gompelman te verslaan.
De volle winst voor de C1 van
Aalsmeer. Eindstand: Aalsmeer 36
en Harago 21 punten. Bij de C2 het
team van Jan Plasmeijer was Wim
Berghoef de enige speler die de 12
punten in huis hield door winst op
Ben Vermeij in 15 beurten. Arnold
Heuzen tegen Remi Boon en Joop
Houtman tegen Hennie Groenewegen. Beide Aalsmeeders lieten 7 punten noteren. Eindstand:
Aalsmeer 26 en RBV 28 punten.
Sterk spel C2 team
Het C2 team van Hans Spaargaren speelt bijzonder sterk. Al we-

Rijsenhout - Het was afgelopen vrijdag zwemmen of verzuipen
voor wielrenner Nils Eekhoff. In figuurlijke zin omdat hij in de Belgische Handzame Classic mocht debuteren tussen de fullprofs, letterlijk omdat hij na een verkeerd ingeschatte bocht in een sloot belandde.
Een memorabele kennismaking met
de top van het wielrennen voor het
19-jarige talent uit de opleidingsploeg van Team Sunweb. Hij kon na
zijn duik en het recht zetten van zijn
stuur nog wel met een nat pak verder fietsten en aansluiten bij een
derde peloton. Deze groep werd bij
het ingaan van de plaatselijke ronden echter wegens een te grote
achterstand uit de koers genomen.
De Handzame Classic is een categorie 1-wedstrijd op de internationale kalender waarvoor dit jaar onder meer de World Tour-teams van
Quick Step, Bora, Katusha en Lotto
Soudal aan de start kwamen. Door
de straffe wind werd het een hectische race.
Het peloton viel al vroeg in brokken
uiteen. Nils Eekhoff zat aanvankelijk
in de eerste waaier van 32 renners,
maar moest er na een poosje met
enkele andere renners uit lossen.
Met drie fietsers van Quick Step
leek hij vervolgens toch weer aansluiting te vinden bij de spitsrijders.
Het missen van een bocht maakte

echter een eind aan zijn inhaalactie.
Aan de race werd door 200 renners
deelgenomen. Slechts de helft daarvan reed de wedstrijd uit
Ereplaatsen
Owen Geleijn uit Rijsenhout vulde
afgelopen weekeinde zijn intussen
forse verzameling ereplaatsen in de
categorie nieuwelingen verder aan.
Zaterdag finishte het lid van De Amstel als vierde in Oud-Vossemeer en
zondag kwam hij in het lichtheuvelachtige criterium van Woensdrecht
in een veld van negentig vertrekkers
als zesde over de streep. Het wachten is nu op de eerste overwinning
van de tweedejaars nieuweling. Zijn
één jaar jongere broer Tristan eindigde in Oud-Vossemeer als 27ste.
De overwinning ging er naar Enzo
Leijnse uit Amstelveen.
Aalsmeerder Franklin Wessels, eerder dit jaar al sterk in de Ster van
Zwolle, schaarde zich zondag in
Heeswijk-Dinther met een veertiende plaats bij de elitierenners onder
de prijsrijders. Er waren 61 starters.
Jordy Buskermolen uit Kudelstaart
moest dezelfde dag nog even wennen aan het asfalt en de klinkertjes in de Omloop van de Houtse Linies. De succesvolle strandracer, die
zijn wegwedstrijden rijdt voor Team
Swabo, werd voortijdig gelost uit het
peloton.

Open schaaktoernooi

Weinig punten in tweede
ronde SGA Veteranen
Aalsmeer - De tweede ronde van
het Open SGA veteranentoernooi
heeft de Aalsmeerse delegatie weinig punten opgeleverd. In groep D
leed Rob van Haaften tegen de hoger gerate Melchers een nederlaag.
In groep C won Hans Pot van allesverkoper Henk Plantfeber. Clemens Koster verloor echter van de
lager gerate Spaan en Jan van Willigen speelde met zwart remise tegen
Hendriks. Hiermee waren ook alle
Aalsmeerse punten binnen. In groep
B verloor Ferry Weverling teleurstellend van Ten Brink. In de A-groep
speelde Ben de Leur met zwart te-

gen Fide Meester Aran Kohler,
de man van de creatieve openingen. Lange tijd wist Ben het gelijk
te houden, maar een onvoorziene
tussenzet van wit leidde tot initiatief voor Aron. Toen Ben in het berekenen van een belang rijke voorzetting even vergat dat Dd7+ stukwinst
was konden de spelers gezellig en
leerzaam gaan analyseren. Gisteren, woensdag 22 maart is de derde ronde gespeeld. Hopelijk hebben
de Aalsmeerders meer punten weten te pakken. Volgende week meer
hierover.
Door Ben de Leur

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Gilbert wint voor tweede
keer op rij een finale
Kudelstaart - Het elfde single toernooi van de dartclub Poel’s Eye in
het Dorpshuis werd goed bezocht,
totaal 45 deelnemers. Frappant was
dat vijftig procent van de finalisten
van de vorige speelavond (vier van
de acht) weer de finale bereikten,
en allen in een hoger niveau dan de
vorige keer. Brent Plaisier won de
vorige keer het tweede niveau, nu
werd hij de Grote Winnaar van de
avond. Kilian Broeren werd tweede
en won de vorige keer het derde niveau. John Kater won nu het tweede
niveau tegenover de tweede plaats
op het derde niveau van de vorige
keer. Ook Gilbert van Eijk promoveerde van winnaar van het vierde
niveau toen naar winnaar van het
derde niveau nu. Zelfs de Hoogste
Uitgooi was even hoog als de vorige speelavond, namelijk 141, ditmaal gegooid door Kilian Broeren.
Tegenover de vier standhoudende
finalisten stonden vier ‘nieuwe’ finalisten. Tim van de Poel was echter niet onbekend met het spelen
van finales, de finale van het tweede niveau werd zelfs zijn 27ste finale
ooit (16 keer winst waarvan vier op
het Hoogste Niveau). Tim verloor nu
uiteindelijk van John. Raymond van
de Weiden verloor de finale van het
derde niveau (van Gilbert van Eijk).
De enige geheel nieuwe finale ten
opzichte van de vorige speelavond
was de finale op het vierde niveau.
Rick de Bruin won tegelijk bij zijn
debuut knap een finale, terwijl Arie
van Hanswijk zijn vierde finale verloren zag gaan. Tot slot was er een Triple Pot winnaar. Elf pogingen op rij

was het niet gelukt om de juiste triple te gooien bij dit spel, maar voor
ondertussen de tweede keer dit seizoen lukte het nu wel. Ditmaal was
Martin Bax de winnaar van een leuk
geldbedrag. Op de website www.
poelseye.nl. is allerlei informatie
over de dartclub Poel’s Eye terug te
vinden.
De volgende speelavond is morgen, vrijdag 24 maart, met hopelijk
weer veel nieuwe dart liefhebbers.
Jong, oud, man en of vrouw, iedereen is welkom in het Dorpshuis aan
de Kudelstaartseweg. Vier nieuwe
ronden, vier nieuwe kansen. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro 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.

ken weet het team de ene overwinning na de andere te boeken. In de
uitwedstrijd deze week was het De
Heul 61 die er aan moest geloven.
Hans Spaargaren uit in 16 beurten tegen Jan Schepers. Teun Verkaik tegen Gerard Beuk deed dat in
22 beurten en Paul v/d Aar had iets
meer beurten nodig tegen Huub van
Hal, maar de punten werden binnen
gehaald. Eindstand: Aalsmeer 36 en
De Heul 18 punten.
Dinsdag 14 maart stond voor Team
Henk v/d Sluis de uitwedstrijd te-

gen De Heul op het programma.
Piet van Zelst was in 18 beurten te
sterk voor Jan Ganzevles die met
een serie van 16 genoegen moest
nemen met 7 punten. Joost Dekker was aan het sprokkelen tegen
Corne van Egmond en had 32 beurten nodig om zijn 55 caramboles te
maken, maar maakte een serie van
32 caramboles. Henk v/d Sluis liet
ook 12 punten noteren tegen Bert
Boots en had daarvoor 33 beurten
nodig. Eindstand: BV De Heul 27 en
Aalsmeer 31 punten.

Winnaar Gilbert (links) naast finalist
Raymond.
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Nacompetitie handbal heren

Ben van Dam 1e bij darten

FIQAS stevig op plaats twee
Aalsmeer - De derde ronde in de
nacompetitie speelden de mannen
van FIQAS Aalsmeer afgelopen zondagmiddag tegen Swift Arnhem. De
wedstrijd werd voorafgegaan door
een indrukwekkende minuut stilte
voor de die ochtend overleden oud
voorzitter Guus Hölscher.
Daarna begonnen de mannen gedreven en namen meteen een voorsprong: binnen vijf minuten was het
al 5-1, via een break van Rob Jansen en schoten van Wai Wong en
de absolute topscorer deze middag,
Remco van Dam (16x). Hij zou in totaal zestien keer scoren, maar er
werd hem dan ook geen strobreed
in de weg gelegd door de Arnhemse
verdedigers. Zo werd het een zeer
eenzijdige wedstrijd, met prachtige goals van FIQAS Aalsmeer: vanuit de hoek, vanaf de cirkel, via snelle hervattingen of afstandsschoten,
bijna alles ging er in. En aan de andere kant stond Marco Verbeij weer
sterk te keepen. Halverwege de eerste helft was de marge al zeven: 125, bij rust was het verschil opgelopen tot tien en was de wedstrijd in
feite al gespeeld: 19-9.
Na rust gingen de FIQAS mannen
verder waar ze gebleven waren.
Swift Arnhem probeerde het wel,
maar kwam gewoon tekort. De marge bleef eerst nog een tijdje rond de
tien schommelen en werd toen opgevoerd tot twaalf. De Arnhemmers
wisselden nu tijdens de aanval hun
keeper voor een extra speler, maar
zelfs met zeven tegen zes kregen ze
niet veel extra ruimte. En het moest
er natuurlijk een keer van komen
dat een gestopte bal ‘over de hele’
in het lege doel ging: Samir Benghanem zorgde voor deze actie en
maakte daarmee de 29-17. Het verschil werd veertien via Tim Bottinga:
32-18 en de teller stopte uiteindelijk

bij 35-19, waarbij de 34e een fraaie
vlieger was: aangespeeld door Bottinga, afgemaakt door Nils Dekker.
Door deze overwinning staat FIQAS
– nu precies halverwege de nacompetitie – op de tweede plaats,
met twee punten voorsprong op de
nummer drie, Swift. Komende zondag 26 maart wacht echter een tegenstander van een heel ander kaliber: dan komt het nog ongeslagen
OCI/Lions op bezoek in de Bloemhof. Aanvang 15.00 uur. Mis het niet!
Doelpunten: Remco van Dam 16,
Rob Jansen 5, Nils Dekker 4, Wai
Wong 3, Rodrigo Huttinga, Samir
Benghanem en Tim Bottinga 2, Michael Kamsteeg 1.
Zondag twee toppers
Op zondag 26 maart zijn er twee
mooie heren handbalwedstrijden
te zien in de Bloemhof: eerst speelt
het tweede herenteam van FIQAS
Aalsmeer om 13.00 uur hun nacompetitiewedstrijd tegen Hercules.
Daarna, om 15.00 uur, komen ook
de mannen van FIQAS Aalsmeer 1
nog in actie. In hun laatste thuiswedstrijd deze nacompetitie spelen
ze tegen koploper OCI/Lions. De
andere twee wedstrijden zijn uit, op
zondag 1 april bij Koorn/Quintus en
zaterdag 8 april bij Swift in Arnhem.
Bekerloting
De mannen van FIQAS Aalsmeer
hebben een pittige tegenstander
geloot voor de halve finale van het
NHV bekertoernooi, namelijk het
Drentse Hurry Up. Bovendien moeten de mannen uit Aalsmeer spelen
in Zwartemeer. De wedstrijd staat
gepland op dinsdag 11 april om
20.00 uur. In het seizoen 2014/2015
troffen de ploegen elkaar voor het
laatst in bekerverband: in de kwartfinale werd het in Zwartemeer 21-22

Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijdzeilen

Team Anne van der Beek
wint Snowball Matchraces
Aalsmeer - ‘s Winters gaat het
wedstrijdzeilen op de Westeinderplassen gewoon door, als het weer
dit toelaat. De Snowball Matchracers moesten deze winter toch nog
drie keer verstek laten gaan, door
windstilte, een klein ijslaagje en zelfs
een extreme chill factor door kou en
harde wind. Toch kwamen zij nog tot
vier spannende zeildagen, die afgelopen zondag 19 maart weer met
veel wind werden afgesloten. De
Snowball Matchraces worden verzeild in twee snelle boten uit de J22klasse van de Watersport Vereniging Aalsmeer. Op een wedstrijddag moeten alle teams minstens
een keer tegen elkaar hebben gevaren om een zg. round robin voor het
klassement vol te krijgen. De harde

wind noopte wedstrijdleider Herman
van der Meyden ertoe, de races op
de Kleine Poel te laten verzeilen en
zelfs daar werd een vette windkracht
5 gemeten met vlagen tot in kracht 7.
Dat gaf spannende momenten, niet
alleen tussen de deelnemers onderling, maar vooral ook voor eigen
boothandeling. Uiteindelijk wist het
team van Anne van der Beek (Rotterdamse Studenten Zeilvereniging)
hier het beste mee om te gaan. Hij
nam de Matchrace Wisseltrofee over
van het team She Sails van Rikst
Dijkstra. Klassementswinnaar over
all werd het team van Louis de Ruiter (WVA). Surf voor alle informatie
en spectaculaire foto’s naar www.
westeinderzeilwedstrijden.nl.
Theo van Mierlo

Elmer Boon Europees
Kampioen Micro Magic
Aalsmeer -De Micro Magic is een
klein zeilscheepje, slechts 53 centimeter lang. Er wordt ‘radio controlled’ vanaf de kant mee gezeild.
De Micro Magic is daarmee uiterst wendbaar en iedere windvlaag kan met onmiddellijk overstag
gaan worden benut. En windvlagen waren er genoeg in het Belgische Brugge, waar afgelopen week
over drie dagen verspreid het Europees kampioenschap met harde tot
zeer harde wind werd verzeild. Maar
ook bij harde wind en hoge golven
gaat de Micro Magic met een aangepaste zeilvoering als een speer
door het water. Elmer Boon (Ned.
1984, Bovenkerk), die eerder al de
Wintercup wedstrijden met uitsluitend eerste dagtotalen won, was torenhoog favoriet voor de titel. Maar
de concurrentie van zeilers uit onder meer Spanje was vooraf niet in
te schatten. Met een indrukwekkende serie maakte Boon zijn aspiraties op afstand waar. Als geen ander weet hij de optimale combinatie
te vinden van een perfecte start, razendsnel overstag gaan en de juiste koers naar de boei. Van de 35 ver-

zeilde races won hij er maar liefst
20! Jan de Best (Ned. 2552, Heerenveen) werd uiteindelijk met ook nog
6 eerste plaatsen en een zeer constante serie fraai tweede, voor Max
Kettner (Esp. 258, Spanje). Klaas
Spaargaren (Ned. 118, Aalsmeer)
kon zich aanvankelijk in de top goed
handhaven, maar moest na de nodige materiaalpech in de laatste races met een 7e plaats genoegen nemen. Surf naar www.micromagic.nl
voor alle details en schitterende foto’s van een winderig en goed georganiseerd evenement.
Theo van Mierlo

Handbalcompetitie

FIQAS meiden A2 kampioen
Aalsmeer - Op zondag 19 maart
speelden de meiden A2 van FIQAS
Aalsmeer tegen de A1 van Leidsche
Rijn. De nummer 1 tegen de nummer
3. Bij winst zou het kampioenschap
binnen zijn. De nummer 2 van de
ranglijst, Wasmeer, had eerder op de
dag namelijk gewonnen dus puntverlies betekende geen kampioenschap voor de meiden van Aalsmeer.
In een goed gevulde hal 2, met een
hoop toeters, begonnen de meiden
met enige zenuwen aan de wedstrijd. De eerste helft ging redelijk
gelijk op en het leek nog spannend
te worden. Er werd gerust bij een
stand van 12-12. De tweede helft gaf

Handbal
weekprogramma
Zaterdag 25 maart:
10.25 u: FIQAS F1 – RKDES
11.15 u: FIQAS E2 – Lotus
12.15 u: FIQAS E1 – Westfriezen
13.15 u: FIQAS D3 – Havas
14.00 u: FIQAS jongens C1 –
Snelwiek (Jeugd Divisie)
14.05 u: FIQAS D2 – Lotus
14.55 u: FIQAS jongens C2 –
WeHaVe
16.00 u: FIQAS meisjes C1 – NEA
Zondag 26 maart:
13.00 u: FIQAS heren 2 – Hercules
(eredivisie nacompetitie)
15.00 u: FIQAS heren 1 – Lions
(eredivisie nacompetitie)

een heel ander beeld. De zenuwen
leken weg en de doelpuntenmachine ging lopen. Met mooie breaks en
goed verdedigen werd het verschil
al snel gemaakt en liepen de FIQAS
meiden uit naar een flinke voorsprong. Zo werd de wedstrijd goed
uitgespeeld en was de eindstand 3020 in het voordeel van de Aalsmeerse A2. Met 30 punten uit 16 wedstrijden en een doelsaldo van +197
was het kampioenschap binnen! De
bloemen en medailles werden uitgereikt, foto’s gemaakt en was het
feest in de Bloemhof. Meiden, top
gedaan! De kampioenen willen bij
deze alle ouders, familieleden en andere supporters voor de aanmoedigingen en support bedanken.

Tennistoernooi
bij OVAK
Aalsmeer - Op dinsdag 28 maart
wordt weer het jaarlijkse OVAK Einde Winterseizoen Tennistoernooi
gespeeld bij Racket Sport in de
Beethovenlaan. Er worden met wisselende partners dubbelspellen gespeeld. De aanvang is 10.00 uur. Om
12.00 uur is het toernooi ten einde
en kan er na de prijsuitreiking nog
vrij gespeeld worden tot 13.00 uur.
De kosten per deelnemer zijn 4 euro. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan bij Huub
Zandvliet via 06- 10725638.

De drie jubilarissen bij Target, van links naar rechts: Jos de Vries, Marco Jongkind en Peter Bouwmeester.

Speld voor drie jubilarissen

Handboogvereniging Target
viert 25-jarig jubileum
Kudelstaart - Zaterdag 18 maart
was er bij Handboogvereniging Target een jubileum te vieren. 25 jaar
geleden, in 1992, werd de vereniging opgericht vanuit een vriendeninitiatief dat voorvloeide uit een survivalweekend in de Ardennen, alwaar deze jongens kennis hadden
gemaakt met het fenomeen handboogschieten. Er werd gestart vanuit een gymzaal in de J.P. Thijssenlaan en al snel bleek er behoefte aan een eigen en uiteraard grotere ruimte waar minimaal 18 meter
kon worden geschoten. Deze wens
heeft gestalte gekregen in de winter van 2003/2004 waarbij met veel
eigen leden en wat hulp van een
Brabantse aannemer een eigen accommodatie op sportpark Calslagen
werd gerealiseerd. Vanaf dat moment heeft HBV Target in de regio
haar stempel op de handboogsport
kunnen drukken. Met twee clubavonden, een avond speciaal voor
de jeugd, regelmatig beginnerscur-

sussen is de accommodatie behoorlijk bezet. Bovendien vinden er regelmatig handboogarrangementen
plaats die vooral door bedrijven als
heel leuk worden ervaren. Afgelopen zaterdag was er eerst een receptie voor oud-leden. Ook werd
er door de gemeente Aalsmeer acte de présence gegeven in de persoon van wethouder Gertjan van der
Hoeven die met een prachtig boeket
een gewaardeerde gast was. Na de
receptie werd er met de leden een
heerlijk buffet genuttigd. Uiteraard
hoort er bij een jubileum ook één of
meerdere jubilarissen. Peter Bouwmeester, Marco Jongkind en Jos de
Vries zijn vanaf dag 1 lid geweest
van HBV Target. Voor dit feit ontvingen zij een mooie speld en een
bos bloemen. Laatstgenoemde, Jos
de Vries, werd extra in het zonnetje
gezet omdat hij na 20 jaar secretaris te zijn geweest het stokje overdroeg aan Pieter van den Toorn. Jos
de Vries werd bedankt voor zijn in-

Aalsmeer - Tijdens de dartscompetitie op dinsdagavond begon Ben
van Dam gelijk aan een sportieve
wedstrijd tegen Sebastiaan Dolk,
die deze keer het best wel spannend wist te maken. Niet alleen voor
z’n tegenstander, maar ook voor
zichzelf, want als hij op een uitgooi
stond miste hij net met de derde pijl.
Bij de volgende beurt wist hij wel uit
te gooien. Toch won Ben van hem.
Peter Bakker was deze avond ook
prima in vorm en wist de tweede plaats te behalen. Hans Dolk
had het niet van zichzelf verwacht,
maar het is hem gelukt om derde te worden. Dit was zeer verrassend. Hij laat hiermee zien dat het
niet uit maakt wat je leeftijd is om

nog goed mee te doen met darten,
want de leeftijd van Hans is 70 jaar.
Vierde werd Kees de Lange. Hij wist
net voor Franklin Dolk de dubbels
uit te gooien. De vijfde plaats was
dus voor Franklin, die een matig spel
gooide, veel missers en lage scores.
Sebastiaan moest genoegen nemen
met de zesde plaats, al leek het in
het begin van de avond dat hij wel
een ereplaats zou gaan halen.
Ook een keer darten? Iedereen vanaf 16 jaar is welkom op dinsdagavond vanaf 20.00 uur in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat 55.
Deelname kost 2,50 euro per keer.
Zelf eerst dartspijlen aanschaffen is
niet nodig, er is een oefenset aanwezig.

Stevige wind grote spelbreker

Toch winst FC Aalsmeer
zondag op Warmundo
Aalsmeer - De stevige wind was
eigenlijk de grote spelbreker bij de
wedstrijd FC Aalsmeer tegen Warmunda afgelopen zondag 19 maart.
Veel valt er niet over te vertellen.
Twee ploegen die geen raad wisten
met de wind die over het veld te keer
ging. Met in het achterhoofd dat het
bij Warmunda 1-1 was geworden,
moest het zondag thuis toch maar
eens gebeuren. Maar van dit plan
kwam faliekant niets terecht. Kansen voor FC Aalsmeer? Tot hoever
kunt u tellen. Teveel om op te noemen. De afmakers bij de thuisclub
faalden op alle fronten. Het is maar
goed dat ook de gasten hun vizier
thuis gelaten hadden. Gelijk na het
begin signaal van scheidsrechter
van Belkum uit Leidsendam was het
Warmunda dat druk ging uitoefenen op het doel van FC Aalsmeer.
De enige kansjes die er waren werden op zeer knullige wijze om zeep
geholpen. De verdediging van de
thuisclub bestaande uit Erik Jansen, Richard de Vries, Mark Schut
en natuurlijk Alexander Goes wist
zonder enige moeite de voorwaartsen van Warmunda in toom te houden. Lennart Eberharter wist in de
twintigste minuut haast de nulstand
van het scorebord te halen, maar de
heel goed keepende doelman van
Warmunda wist het gevaar te keren, en dat zou hij meerdere malen
doen in deze wedstrijd. Ook de be-

zoekers waren dicht bij de 0-1, maar
het was Chafik Belmamoune die hopeloos faalde, zijn inzet ging huizenhoog over. Er werd veel met de lange bal gespeeld, lange halen, van
beide kanten. Veel ballen kwamen
niet aan. De tweede helft gaf een
zelfde spelbeeld te zien. Erik Jansen
was het die twee minuten na de rust
voor de nodige onrust zorgde. Met
twee keer een hoekschop en diverse kansen was het FC Aalsmeer die
meer en meer zich aanmeldde voor
de winst. Maar Mark Schut, Lennart Eberharter en nog vele anderen konden het doel van Dennis
Keikes niet vinden. Aanval op aanval van Aalsmeerse zijde, met in de
hoofdrol Joost van de Zwaard. Zelfs
van ongeveer tien meter afstand,
een doelman die al verslagen was,
wist Joost de bal huizenhoog over te
schieten. Ook de inzet van Roy Komen ging huizenhoog over. In het
laatste kwartier ging Elias El Hadji
zich meer en meer bemoeien met de
aanval. En met succes, zou blijken.
In de acht en zeventigste minuut
wist hij in een scrimids de bal achter doelman Dennis Keikes te frommelen: 1-0. Ook een vrije trap van
El Hadji vlak voor tijd ging maar rakelings over. De 1-0 voor Aalsmeer
was tevens de eindstand.
Komende zondag 26 maart wacht
de uitwedstrijd tegen MMO.
Theo Nagtegaal

Zaterdagvoetbal, eerste klasse A

FC Aalsmeer verricht
huzarenstukje bij AFC
Aalsmeer - Het is FC Aalsmeer gelukt om de gedoodverfde kampioen AFC tot tweemaal toe dit seizoen pootje te lichten. In het hol van
de leeuw won het tot op het bot gemotiveerde elftal van Cor afgelopen
zaterdag verdiend met 1-2. Strijd en
passie waren de sleutelwoorden die
tot het succes leidde in AmsterdamZuid. Zo maakte FC Aalsmeer een
einde aan de oneindig winnende
serie van de Zuidas bewoners. Voor
AFC geen man overboord. De ‘directe’ achtervolgers lijken gewoon
geen kampioen te willen worden.
In het natte Amsterdam speelde FC
Aalsmeer op een bijveld een sterke eerste helft. De opstelling was in
vergelijking met vorige week in de
wedstrijd tegen Geinoord op slechts
één plek gewijzigd. Giovanni Santangelo verving de geblesseerde
Nick van de Wiel onder de lat. In het
eerste half uur kregen Calvin Koster en Michal Kocon schietkansen,
maar AFC-doelman Singels kreeg er
nog net de vuisten tegen. Met een
snoeiharde vrije trap van Burak Sitil had Singels alle geluk van de wereld dat hij er nog een punt van de
schoen tegenaan kreeg.
De gasten hielden de koploper,
evenals tijdens de thuiswedstrijd
vijf maanden geleden, behoorlijk in
toom. Des te zuurder was het dat
AFC tien minuten voor rust op voorsprong kwam. Een ongelukkig doorgeschoten bal belandde in de voeten van de snelle Malmberg. De buitenspeler bleef koel en tipte de bal
langs en over de uitgekomen Santangelo. Via de binnenkant de paal
plofte de bal binnen. Tot de rust veranderde er niets aan de 1-0 stand.
Na de thee kwamen de bezoekers als slagers het veld op. Meteen werd de thuisploeg de duim-

schroeven aangedraaid en dat resulteerde nog voor het uur in de gelijkmaker. Epi legde de bal uit een
vrije schop op het hoofd van de zeer
ijverige Eder Delgado. De rechtsback vond de paal, maar in de rebound was Michal Kocon er als de
kippen bij om het leer over de doellijn te prikken: 1-1. Nog geen tien
minuten later werd het nog mooier
voor de gasten. Opnieuw was Epi de
aangever. En ook weer uit een vrije
trap. Ditmaal vond hij Sander Martinez die fraai met het hoofd tegendraads doelman Singels in de verre
hoek kansloot liet.
De ruim 150 toeschouwers werden
ruim beloond met een zeer energieke en spannende wedstrijd. Want
spannend werd het nog het laatste kwartier. FC Aalsmeer moest
alle zeilen bijzetten om de voorsprong te behouden. Met enig geluk slaagde de ploeg van Cor hierin. Vooral de redding van Thomas
Harte op de doellijn met het hoofd
was zeer waardevol. Verder stond
FC Aalsmeer-goalie Giovanni als
een dijk te keepen en was het team
onuitputbaar. Vijf minuten voor tijd
leek dan toch de gelijkmaker te vallen. Mauritsio Helstone kreeg vrij
baan naar de goal, maar werd met
de voet dwarsgezeten door allrounder Gino Pique. De toegekende vrije
trap net buiten de zestien verdween
tot opluchting van heel Aalsmeer
over het doel.
Scheidsrechter van der Perk floot na
95 minuten af en was er grote blijdschap bij spelers, staf en meegekomen publiek uit Aalsmeer. De serie
duurt voort.
Komende zaterdag 25 maart weer
eens een thuiswedstrijd. Om half 3
wacht vv Montfoort.
Arno Maarse

zet voor HBV Target, met name bij
de realisatie van de accommodatie
in de beginjaren en zijn enthousiasme voor de handboogsport in het
algemeen. Tevens zijn de drie jubilarissen gecertificeerde handboogtrainers, dus ook in die zin betekenen ze heel veel voor HBV Target.

Na de huldiging werd er onder leiding van Onno Faber en zijn lieftallige assisstente Ineke van Coevorden een pubquiz gespeeld waar
zeer enthousiast aan werd deelgenomen. Uiteraard kwamen daarna
de voetjes van de vloer; op naar de
volgende 25 jaar!
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RKDES E2 verliest toch
van sterk Westsite E1
door afgeleid. Maar dankzij het constante spel van Nico en Mees, die
op de hoeken goed hun tegenspeler in de gaten hielden, kon de tegenpartij alleen via het midden scoren. En daar kregen ze ook te maken met de goede verdediging van
Dasan, Lucas, Martijn en Mathijs.
Helaas mocht dat niet baten, de tegenpartij speelde op zo een andere wijze, zelfs het uitstekende keepwerk van Lucas in de tweede helft
hielp niets. Het eindresultaat was 13
doelpunten voor RKDES en 18 voor
Westsite.
Jammer om het binnenseizoen met
verlies af te sluiten, aangezien DES
daarvoor bijna elke wedstrijd positief afgesloten had.
Vanaf 1 april weer lekker naar buiten, dan spelen de jongens thuis tegen HAVAS, hopelijk weer met een
compleet team. De jongens van E2
kunnen nog wel wat versterking gebruiken. Heb je interesse? Kijk op
de website van RKDES of kom vanaf 1 april een keertje meetrainen.

Internationaal trampolinetoernooi

Op puntje van je stoel bij
Aalsmeer Flower Cup
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 18
maart vond in de Bloemhof het internationale trampolinetoernooi om
de Flower Cup plaats. Meer dan 300
deelnemers uit diverse Europese
landen, Canada, Amerika en onder
andere Argentinië namen deel aan
dit spektakel. En wat was het spannend. Duizelingwekkende sprongen op grote hoogtes, die niet altijd goed afliepen. Menig bezoeker
zat op het puntje van zijn of haar
stoel. Naast diverse toppers waaronder de Nederlandse kampioenen
Jimmy Demmers (heren) en Pascal Wiebering (dames) en de Olympische springer Bo Bet, die tijdens
de vorige editie nog het zilver greep,
namen ook veel jonge talenten deel.
Voor hen was het de eerste meting
met de mondiale top. Overdag vonden kwalificaties plaats, zaterdagavond de finales en deze trokken
veel bezoekers. Bij de heren klasse
1 is de Flower Cup gewonnen door
Immanuel Kober van MTV Stuttgart.
Beste Nederlander was Roel Teillers van Triffis Alkmaar op plaats vijf.
Melvin Dokter van SV Omnia eindigde op plaats veertien. Bij de dames klasse 1 is het goud uitgereikt

aan Sviatlana Makshtarova uit Azerbaijan. Pascal Wiebering van Triffis
Alkmaar bemachtigde het brons. In
de categorie jongens was het goud
voor Jérémy Chartier uit Canada.
Zilver Schmitz van KDO Apeldoorn
was met een vijfde plaats de beste
Nederlander. In de categorie meisjes is de hoogste eer behaald door
Carlotta Amedick van NTB Duitsland. Beste Nederlander, op plaats
vijf, was Gerlissa van de Groep van
KDO Apeldoorn. In de heren klasse
2 ging de cup naar Alexandros Makris uit Griekenland. Op twee Mads
Ottenbros en op drie Nick Vonk, beiden springers van Triffis Alkmaar.
Max Bijenveld van SV Omnia eindigde als dertiende. Ook goede resultaten voor Boris Claus zestiende, Fenno van Beek zeventiende en
Sem van Tol negentiende van SV
Omnia. In de dames klasse 2 eveneens Grieks succes. Goud voor Lidia Toustzoglou. Beste Nederlander was Femke van der Venne van
Turnoss. Marlies Kok en Lucinda de
Graaff van SV Omnia eindigden respectievelijk op de plaatsen 46 en 54.
Kijk voor alle uitslagen op www.flowercup.nl.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Sportief bewegen én veel zien

2e Ronde van Schiphol
Schiphol - Op zondag 21 mei gaat
de tweede editie van de Ronde van
Schiphol van start. Een jaarlijks
fietsevenement dat voor het eerst
werd georganiseerd ter ere van
het 100-jarige bestaan van Schiphol in 2016. Iedereen die enthousiast is kan gratis meedoen aan de
fietsroute van 30 of 45 kilometer,
die langs allerlei bezienswaardigheden gaat op en rond Schiphol. Deze tweede Ronde van Schiphol is
een combinatie van sportief bewegen én veel zien en te weten komen
over de omgeving. Er zijn stempelposten bij bezienswaardigheden die
anders niet open zijn, zoals de Witte

Boerderij in Hoofddorp en Fortboerderij Dijkzicht in Aalsmeerderbrug.
De sneeuwvloot, brandweer en Koninklijke Marechaussee werken samen met demonstraties van voertuigen en ander materieel. Het officiële
startsein wordt gegeven door André
van den Berg, Executive Vice President & Chief Commercial Officer
Royal Schiphol Group samen met
Tom Egbers, voorzitter Schipholfonds en vindt plaats bij Wings Food
& Drinks, Schiphol Oost, om 10.00
uur. Inschrijven voor deze Ronde
kan tot en met 30 april via de website van het Schipholfonds: www.
schiphol.nl/rondevanschiphol.
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Zwemmen

Handbal jeugd

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
heeft de E2 van handballend RKDES
de laatste wedstrijd van het binnenseizoen gespeeld. De tegenstander kwam vanuit Amsterdam, Westsite E1, naar de Proosdijhal. Westsite stond in de poule op de tweede plek, Des op een lagere positie.
Maar de jongens waren vol goede
moed, aangezien ze de week daarvoor van de nummer één hadden
gewonnen. Helaas moest ook dit
keer zonder de geblesseerde Sven
gespeeld worden. De E2 begon de
wedstrijd goed, kwam voor te staan
door mooie schoten van Mathijs en
Martijn. Helaas begon Westsite ook
de gaatjes te vinden in de verdediging en had keeper Ben er een flinke kluif aan. Hij hield mooie ballen
tegen, maar de meiden van de tegenpartij hadden een aardig schot,
waardoor er ook ballen het doel ingingen.
Naarmate de wedstrijd vorderde,
werd de tegenpartij fanatieker. Hier
werden de jongens van Des ietwat

• Nieuwe Meerbode

Snelle tijden voor Minioren
Junioren van Oceanus

C en D pupillen bij de autobanden horde.

Atletiek AV Aalsmeer

Jeugd sluit crosseizoen
met kampioenschap af
Aalsmeer - Op zaterdag 18 maart
vond bij AVA Aalsmeer het clubkampioenschap cross plaats. De
parcoursbouwer Raymond Witteveen is avonden bezig geweest met
het bedenken van het juiste parcours voor de afstanden 1000, 1500
en 2500 meter. Vervolgens heeft hij
in weer en wind op vrijdagavond en
zaterdagmorgen het hele parcours
gebouwd, zodat de jeugd van AVA
een leuk en uitdagend parcours
had voor haar clubkampioenschap
cross. De kinderen moesten over
het natte diepe gras, door de zandigere verspringbakken, over de crossheuvel en uiteindelijk ook nog een
stapel autobanden als horde nemen.
Als eerste begonnen de jongste pupillen aan hun 1000 meter. Van start
tot finish liep Sophie Lucas vooraan
en werd zij ook clubkampioen bij
de meisjes B pupillen. Zij werd gevolgd op 2 seconden door Nils Smithuis die clubkampioen werd bij de
jongens B pupillen. Hugo van Willigen werd als C pupil zelfs derde en clubkampioen. Linn Smithuis
plaatste aan het einde een versnelling en werd zo clubkampioen bij de
meisjes C pupillen. Net lid en dan al
clubkampioen, dat werd Nena Mur
bij de meisjes D pupillen. Bram Buskermolen werd clubkampioen bij de
jongens D pupillen.
De A pupillen moesten 1500 meter afleggen. De dans werd geleid
door de jongens Alewijnse, waarbij Colin eerste werd en clubkampioen bij de jongens A2 pupillen. Zijn

broer Justin deed dat bij de jongens
A1 pupillen. Juna van der Waall eindige knap vlak achter de twee jongens en werd clubkampioen bij de
meisjes A2 pupillen. Bij de meisjes
A1 pupillen liep Carice Heemskerk
naar de overwinning.
Tot slot moesten de junioren nog
hun 2500 meter afleggen. Hierbij
liepen de jongens B en C junioren
voorop gevolgd door Lotte Zethof
en Roanna Geleijn. Lotte werd clubkampioen bij de meisjes C junioren.
Roanna eindigde heel knap vlak
achter Lotte en werd clubkampioen bij de meisjes D junioren. Bij de
jongens B junioren won Gregory ’t
Hoen. De race werd echter gewonnen door Milan Biesheuvel die clubkampioen werd bij de jongens C junioren. Na zijn zesde plaats in de regio cross finale werd Finn Rademaker nu clubkampioen bij de jongens
D junioren.
Alle AVA pupillen en junioren hebben gelopen voor wat ze waard waren. Daarom was er voor alle kinderen een mooie beker, allemaal in
een verschillende kleur en met een
ander opschrift. Voor de trainers,
coaches, papa’s, mama’s, opa’s en
oma’s zijn immers alle kinderen
kampioen. Doe het ze maar eens na,
zo een lange afstand in hoog tempo over nat gras, zompig zand en
een over een stapel autobanden.
Het winterseizoen zit er nu echt op,
Zondag 2 april staat voor een aantal AVA pupillen en junioren alweer
de eerste baanwedstrijd op het programma.

De Honkbal Pupillen 3 na hun overwinning afgelopen zaterdag.

Regen zit honk- en softballers dwars

Vuurlijn Toernooi voor
pupillen dit weekend
De Kwakel - Afgelopen week begon
het oefenprogramma voor de teams
van Thamen, maar helaas hebben
niet heel veel teams kunnen spelen door de vele regen in het weekend. Softbal Dames 2 in vernieuwde samenstelling kreeg afgelopen
woensdag Urbanus uit Hoorn op bezoek en dat werd een eenvoudige
overwinning. De mannen van de herensoftbal 2 hadden afgelopen vrijdag Vennep Flyers uit Nieuw-Vennep te gast en deze wedstrijd werd
net verloren. Ondertussen stond de
Honkbal 1 vrijdagavond op het veld
tegen Boekaniers, uitkomend in de
eerste klasse, uit Amsterdam en dat
werd een redelijk gelijk opgaande
wedstrijd. Het was duidelijk dat het
de eerste oefenwedstrijd was, want
het was nog niet helemaal foutloos.
Er waren een paar goede hits en de
pitchers waren ondanks de kou redelijk op dreef. Na twee uur spelen
en bij een stand van 4-5 voor Boekaniers werd de wedstrijd mede door
de verslechterende veldcondities
gestopt. Zaterdagochtend gingen
de Beeball Majors nog op bezoek

bij Hoofddorp Pioniers en dat werd
weer een hele leuke wedstrijd van
één van de jongste groepen. Ook
hier waren veel kinderen voor het
eerst in de major competitie aan het
spelen en dat pakten zij erg leuk op.
Ondertussen is een aantal van de
beeballers van 2016 doorgeschoven
naar de honkbal pupillen. De pupillen 3 gingen op bezoek bij Amsterdam North Stars en dat werd een
mooie overwinning voor de Thamen
jeugd. De jeugdige pitchers stonden prima te gooien, maar het verschil werd vooral gemaakt aan slag.
Heel veel mooie honkslagen in het
buitenveld waardoor bijna alle spelers wel één of meer keren op het
honk zijn gekomen. Komend weekend spelen twee van Thamen’s pupillen teams het Vuurlijn Toernooi op
het eigen complex met 15 deelnemende teams uit Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Den Haag. Op zondag speelt ook het eerste honkbalteam om 14.00 uur een thuiswedstrijd tegen DVH en staan twee van
Thamen’s damesteams een driekamp tegen The Islanders.

Kaartavond bij
BV Hornmeer

20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
uur voor koffie, thee en inschrijving.
Het koppelkaarten op 17 maart is
gewonnen door Krijna Verhoef en
Miep Bloemen met. 5380 punten.
Op twee Plony de Lange en Wim
Springintveld met 5282 punten en
op drie zijn Essy van Es en Marja
van Schip geëindigd met 5118 punten. De poedelprijs was voor het
koppel Corry Balder en Cees Meekel met 3527 punten.

Aalsmeer - Komende vrijdag 24
maart is er weer ‘gewoon’ kaarten
bij buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Neem gerust de buurman, buurvrouw of een vriend mee. Aanvang

Aalsmeer - Minioren Junioren deel
3 is afgelopen weekend verzwommen. Er zijn veel tijden gesneuveld.
Het begon al lekker met de 200 meter rugslag waar Danique Pannekoek, Chloe van Parera en Madelief Blesgraaf lekker sterk aan de
middag begonnen. De jongens Robert Lima Vermeulen en Jayden v/d
Bijl kenden een wisselende middag. Beide jongens wisten hun 100
meter vrije slag iets aan te scherpten en Robert Lima wist zijn 200 meter wisselslag zelfs met zes seconde te verbeteren. Esmee Scheuer
zag haar loodzware race van de 200
meter wisselslag en de hard bevochten 100 meter rugslag beloond worden met een persoonlijk record. Zarah Tas kwam deze middag niet tot
tijdsverbeteringen. Kyann Elbaz en
Sjoerd Hansma hadden er zin in bij
de schoolslag en beide heren zwommen dik onder hun inschrijftijd, ook
bij de 200 meter vrije slag. Bij Pippi Achterberg wist bij de 200 meter
vrije slag haar tijd te verbeteren met
liefst 10 seconde. Sophie Reurings
was even in verwarring, maar ze herpakte zich snel en ook zij volbracht
haar race. Supertijden deze middag voor Fender Terlouw en Sebastiaan Stassen. Floris v/d Salm en Stijn
Kleijn hebben bij de 100 meter vrije
slag en 50 meter schoolslag echt het
beste in elkaar naar boven gehaald,
ze tilden elkaar naar een hoger niveau. De vier musketiers Verena Timmer, Lente Achterberg, Hannah Fokkema en Elise Schipper zwommen
50 meter schoolslag en 100 meter
vrije slag. Het werden prachtige races! Jort Kemp kwam deze middag
alleen in actie op de 50 meter vlinderslag en hoe, als een vuurpijl ging
hij ervandoor en met 38,22 een verbetering van zes seconde was hij

nog niet tevreden. De 50 meter vlinderslag werd door Ebba Vonk, Nina
Bellaart en Romee Veldt behoudend
gezwommen, voor hen stond namelijk nog een monsterlijke afstand op
het programma. Madelief liet zich
niet tegenhouden en ging fel en
snel door het water, resultaat 4 seconde ervan af. Phaedra Molenwijk
zag haar rugslag tijd met ook maar
liefst 10 seconde aangescherpt worden. Daar was hij dan de 400 meter
wisselslag wat een monsterlijke afstand: Ebba Vonk 6.58.05, Nina Bellaart 6.38,64 en Romee Veldt 6.23,50
waarbij alle drie de dames niet heel
diep waren gegaan. Ze debuteerden
alle drie op deze afstand en wilden
hem eerst maar eens ervaren en volhouden. Als laatste kwamen de Minioren meiden nog in actie bij de 4 x
50 meter wisselslag. De ploeg ging
er klaar voor staan en uit volle borst
werden de meiden door hun teamgenoten aangemoedigd. Lente, Hannah, Pippi en Verena gingen vol gas
door het water. Al met al een geweldige middag voor de Oceanus ploeg.
In mei staat de laatste ronde op het
programma.
Ebba Vonk

Ritmische Gymnastiek SV Omnia

Goede resultaten meiden
bij 1e plaatsingswedstrijd
Aalsmeer - Zaterdag 12 maart was
de eerste plaatsingswedstrijd voor
de B-categorie Ritmische Gymnastiek. Namens SV Omnia 2000 reisden in totaal acht meiden af naar
Sporthal Hoograven in Utrecht. Het
is belangrijk om tijdens deze wedstrijd een goed resultaat neer te zetten, want deze wedstrijd telt mee om
verder te mogen naar de halve finale of zelfs de finale. Om even voor 9
uur begon de wedstrijd voor de junioren. Anahit Oganisjan en Jikke
van der Meer moesten allebei een
oefening met bal en met knots laten zien. Anahit was voor Omnia als
eerste aan de beurt met haar knotsoefening. De zenuwen goed in bedwang liet ze een goede oefening
zien. Daarna moest Jikke de vloer
op voor haar baloefening. Ook Jikke
had de bal goed onder controle en
ook haar oefening ging heel mooi.
In de tweede omloop moest Anahit
haar baloefening laten zien en Jikke
haar knotsoefening. Bij Anahit glipte de bal helaas vlak voor het eind
van haar oefening uit haar handen.
Na de knotsoefening van Jikke konden de meiden even diep ademhalen en moesten ze wachten tot de
prijsuitreiking. Voor SV Omnia bij
de categorie benjamins maar één
meisje op de vloer, namelijk Victoria
Amyaga. Ook voor haar twee oefeningen: hoepel en zonder materiaal.
Victoria heeft heel hard getraind de
laatste maanden en dat was goed te
zien. Twee keurige oefeningen, met
veel meer aandacht voor houding
en het bewegen op muziek. Na twee
oefeningen was het ook voor haar
tijd voor de prijsuitreiking. Voor Victoria was er een mooie 12e plaats,
wat een heel mooie prestatie is. Bij
de junioren was het nog spannend.
Anahit was helaas niet zo hoog beoordeeld voor haar baloefening,
maar haar knotsoefening scoorde
wel hoog. Uiteindelijk werd zij 10e.
Jikke was de hele wedstrijd stabiel
beoordeeld en zij vond zich terug
op de 5e plaats. Op de eerste plaatsingswedstrijd bij de eerste tien eindigen is een goed uitgangspunt
voor de rest van het seizoen. In de
middag konden de pre junioren en

de senioren hun oefeningen laten
zien. Bij de pre junioren was Noor
Cleveringa als eerste aan de beurt
met haar oefening zonder materiaal. Noor liet ook dit keer een keurige oefening zien. Ook haar hoepeloefening was keurig. Senna Buskermolen begon met hoepel. Ook bij de
pre junioren is er hard getraind en
dat was ook hier goed te zien. Keurig werden alle gooien met de hoepel gevangen en er was nog tijd om
te lachen naar de jury. Amelia Dorner is de derde gymnaste in deze
categorie. Bij haar maakte de hoepel een extra stuiter, helaas. Madelief Riepe doet dit jaar voor het eerst
mee in de B-categorie. Ook zij liet
twee goede oefeningen zien, met
een kleine stuiter bij de hoepeloefening. En toen begon voor de pre junioren het wachten. Eerst kwam namelijk nog de seniorenwedstrijd. Op
dit moment heeft SV Omnia alleen
Sanne Koopmans in deze categorie,
dit seizoen voor het eerst. Dan valt
het niet mee om niet zenuwachtig te
worden, want in deze categorie verschilt de leeftijd en daarmee de ervaring veel meer dan in de andere
leeftijdscategorieën. Sanne moest
een oefening met hoepel en lint laten zien. Vol spanning kwam ze beide oefeningen door en toen was
voor haar de wedstrijd ook voorbij.
Bij de prijsuitreiking bleken bij de
pre junioren Senna en Madelief op
dezelfde plaats geëindigd en wel op
de achtste plaats. Allebei mooi binnen de top tien. Noor eindigde op
plaats 14 en Amelia op plaats 17. Bij
de prijsuitreiking van de senioren
vond Sanne zichzelf ook terug op
de 17e plaats. De eerste plaatsingswedstrijd is voorbij, de gymnastes
en de trainsters hebben weer genoeg stof tot nadenken meegekregen voor de volgende plaatsingswedstrijd op 9 april in Twello. Daarna weten de gymnastes pas echt
wat hun oefeningen waard waren.
Ook een keer een wedstrijd bijwonen? Op zaterdag 22 april organiseert SV Omnia voor de C-categorie een plaatsingswedstrijd in De
Bloemhof. Belangstellenden zijn van
harte welkom.

