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Nieuwe trends zorgen voor nog
meer sfeer

PHILLIPO KEUKENS

Wegdromen in je
eigen badkamer
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De badkamer is volwassen geworden. Tegenwoordig is het een
ruimte waar we niet alleen een snelle douche nemen, maar waar
we soms urenlang in verblijven. Dat betekent dat we steeds meer
aandacht schenken aan de inrichting.
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Creëer een gezellige sfeer door stijlen te combineren
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Haal warmte en
comfort in huis
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Hoe maak je een woning gezellig. Het is iets waar veel mensen
mee worstelen. En toch is het helemaal niet zo moeilijk om
warmte en comfort in huis te halen.

Interieur fleurt op
met meer planten
in de woning

Creëer eenvoudig een verrassende sfeer door verschillende stijlen te combineren. De vele interieurcollecties wisselen voortdu-

Groen medicijn
voor de woning

rend, waardoor je alle kanten op
kunt. Je kunt kiezen uit verschillende woonstijlen, zoals vintage,
industrieel en retro. Dat combi-

We kijken graag naar mooie
vloeren, stijlvolle meubels
en fraaie kleuren. Maar we
vergeten vaak om planten een
rol te geven in het interieur.
Terwijl het ‘groene medicijn’
zeker niet mag worden
vergeten.
Planten brengen de kamer of
keuken tot leven door de kleuren, geuren en vormen. Daarbij zorgen planten voor een betere kwaliteit van de lucht waarin wij leven. Ze zijn van groot belang voor onze gezondheid, onze fitheid en ons welbevinden.
Dat is belangrijk. Natuurlijk zijn
we met z’n allen best veel buiten. Maar uiteindelijk brengen
we het grootste deel van ons leven door in de woning, het kantoor of de schoolklas. Ruimten
waar de luchtkwaliteit nog wel
eens te wensen overlaat. Planten
zorgen gelukkig voor een betere lucht. Maar planten geven ook
gewoon energie door er naar te
kijken. Ze fleuren de woning op.
Een subtiele plant op de schouw,
een bloemetje op de tafel of een
grote kamerplant in een grote
pot. Iedereen wordt vrolijk van al
dat groen.
Planten brengen de woning
tot leven.
Foto: Air So Pure

Producenten van badkamermeubels spelen hier slim op in.
Steeds vaker schuurt het interieur van de badkamer tegen de
woonkamertrend aan. Met veel
glas, een ‘getekende wand’ of
zelfs een haard. Diverse nieuwe
trends brengen de badkamer op
een hoger niveau. Zoals douchetubs in mineral stone. Deze zijn
in legio kleuren te verkrijgen en
je hoeft niet voor standaardafmetingen te gaan. Er is genoeg
neert fraai. Maar ook met de stij- keuze om iedereen te laten slalen Scandinavisch en modern stel gen. Deze douchetubs zijn heel
fraai te combineren met mineje prachtige interieurs samen.
ral stone wastafelbladen. Het aarDe kunst is het kiezen van de
dige is dat structuur en look perjuiste items. Poefjes, krukjes,
fect bestand zijn tegen alle prowanddecoratie, tafeltjes, kastjes
ducten die in de badkamer woren lampen bezorgen de kamer
net dat stoere accent waar iedereen naar op zoek is. Met mooie
karpetten en kussens haal je
daarbij weer warmte in huis.
Qua zitcomfort zijn strakke, basis eetkamerstoelen fraai en vaak
ook betaalbaar. Stoere fauteuils
zijn perfect voor dat ene hoekje in je woonkamer, dat net dat
beetje extra’s nodig heeft. Heel
trendy zijn de diverse bijzettafels,
bijvoorbeeld met een combinatie
van hout en metaal. Nonchalant
en trendy doordat je verschillende afmetingen met elkaar kunt
mixen. Door te combineren krijg
je een karakteristiek interieur, robuust en smaakvol. Zeker als je
gaat voor een mix van materialen
zoals metaal, leder, hout en stof.
Leef je gerust uit en maak er iets
heel persoonlijks van.

den gebruikt.
En we zien meer nieuwe trends
in de badkamer. Er wordt steeds
vaker gebruik gemaakt van een
zogenaamde configurator, waar
je de afmetingen kunt ingeven
van wastafel, onderbouwkast,
spiegel, spiegelkast of kolomkast.
Allemaal maatwerk. Je bepaalt
daarbij meteen ook jouw kleur
en ziet direct het resultaat en de
combinatie met verlichting. Het
vormt de basis van een droomslaapkamer vol luxe. Ultiem genieten!
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Badkamers worden steeds
comfortabeler en luxer.
Foto: Detremmerie

NO
JOKE

De kunst is het kiezen
van de juiste items.
Foto’s: By-Boo

Houten jaloezieën spelen in op trend
natuurlijke materialen

Raamdecoratie geeft
stijl aan je interieur
Iemand die meer verlangt van zijn interieur, schenkt veel
aandacht aan raamdecoratie. Daarmee bepaal je de sfeer in
huis, geef je stijl aan je interieur en draag je bij aan een mooiere
manier van leven.
Raamdecoratie is er in alle soorten en maten. Van vouwgordijnen en overgordijnen tot rolgordijnen en paneelgordijnen.
En wat te denken van zelfklevend textiel. Tegenwoordig kent
het interieur geen beperkingen meer voor raamdecoratie.
Zelfs raampartijen tot tien meter breed kunnen bediend worden. De overgordijnen blinken
dankzij diverse innovaties steeds
vaker uit in gebruiks- en onder-

houdscomfort. Ook qua stijl is er
veel mogelijk. Met Japanse paneelgordijnen creëer je een strak,
hedendaags interieur en kun je
breed gaan door meerdere panelen te combineren. Dit alles met
een ruim assortiment aan kleuren, stoffen en zelfs gepersonaliseerde prints. De collecties houten jaloezieën spelen in op de
groeiende trend van natuurlijke
materialen en geven elke kamer
een unieke sfeer. Deze jaloezieën

laten je spelen met zonlicht en
schaduw. Tenslotte is er nog een
nieuwe innovatie in raamdecoratie: squid. Een transparante zelf-

klevende textielfolie die blikken
buiten houdt, het licht binnenlaat en het zicht naar buiten toe
niet blokkeert.
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CAPTAIN JACK

Raamdecoratie is er in alle
soorten en maten.
Foto: Inside

D66 en GroenLinks 2, PvdA 1 en HAC 0 zetels

CDA en VVD winnaars, groots
debuut Absoluut Aalsmeer
1 uurtje verzet

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

Eigen technische dienst

GEEN KRANT?
0251-674433

kiezingen met extra’s, waaronder donuts en een luxe Tesla voor
de deur met aan het stuur burgemeester Jeroen Nobel. Deze lekkernij en aandacht werden op prijs gesteld, maar de animo om daarna te gaan stemmen
was laag. De heren en dames achter de tafel hadden meer drukte
verwacht, maar zijn optimistisch.
“Stemmen kan tot negen uur vanavond.” In het Middelpunt in Oost
heerst rust. De vier achter de tafel
hebben in de ochtend wel stemmers mogen verwelkomen, maar
na de middag bleef het stil. Dat
het in het buurthuis niet zo heel
storm loopt, betekent niet dat de
bewoners in Oosteinde hun stem
verloren laten gaan. In de Brede School, even verderop, is het
zelfs druk en staan de stemmers
Referendum
in de rij. “Gelijk vanaf de opening
Twee keer kleuren voor velen, van het stembureau was het druk
want deze dag wordt ook het en het loopt prima door. We hebreferendum gehouden van de ben nu zo’n 600 stemmen”, verwet op de inlichtingen- en vei- telt het vijftal rond half twee in de
ligheidsdiensten. De meesten middag. Ook in de Brede School
gaan voor dit dubbele stemmen, wordt in de meeste gevallen dubslechts enkelen laten hun keu- bel gestemd: Voor de gemeenteze voor het referendum voor wat raad en het referendum. “Zeg 100
het is. Overigens niet altijd be- tegen 90 procent.”
wust, de beide stembiljetten zaten in één envelop en dit lijkt Rand van de wijk
niet iedereen gezien te hebben. Op naar de Hornmeer waar het
Stembiljet eruit en klaar met de (nieuwe) buurthuis aan de Dreef
post... Even verder op, in het ge- ingericht is als stembureau. Er
meentehuis, hebben ze het een staan borden, er wappert een
stuk minder druk. Nog maar zo’n banner met hierop groot de tekst
300 stemmers rond één uur. Mis- ‘stembureau’, maar volgens de
schien is de trap van het gemeen- heren en dame achter de tafel
tehuis een (te) hoge drempel is het minder druk dan vier jaar
voor de oudere inwoners, want geleden. Het buurthuis ligt ook
het is vooral deze groep inwo- meer aan de rand van de wijk
ners die zijn of haar stem komt la- en de weg er naar toe is door de
ten horen.
werkzaamheden best lastig. Tja,
en als je dan toch in alle stembuWeinig jongeren
reaus mag ‘kleuren’ valt de eerste
De jongere kiezers laten het flink keuze wellicht niet op de Hornafweten. Dat ervaren ze ook in meer. Rond half twee echter wel
het nieuwe stembureau in het zo’n 500 inwoners aan stembiljetWellant College. Hier werden jon- ten geholpen. Zo slecht nog niet.
geren geattendeerd op de ver- Wellicht is in deze het voordeel

dat in deze wijk vooral wat ouderen wonen...
Geen peil op te trekken
In Kudelstaart springen ze ook
geen gat in de lucht als gevraagd
wordt naar de opkomst. Tijdens
de vorige verkiezingen lag het
aantal stemmers rond het middaguur op zo’n 1000, dit keer rond
lunchtijd nog geen 400. Veel werkende gezinnen in Kudelstaart,
dus de toeloop kan in de avond
komen. “Geen idee of het oude aantal gehaald gaat worden”,
laat oud-wethouder Bep Heemskerk van achter de stemtafel in
een reactie weten. “Daar is geen
peil op te trekken. Aan het weer
ligt het in ieder geval niet.” En zo
is het, pas na het tellen na negen
uur is de opkomst bekend en dit
zal, ongeveer evenredig zijn aan
het landelijke stemgedrag, 50 tot
60 procent. Voor de heren en dames achter de tafels in de stemlocaties, zo’n 75 tot 80 in totaal,
een lange lentedag. De meesten
van hen blijven ook na sluitingstijd actief en gaan met extra hulp
aan de slag om alle stemmen te
tellen. Zouden ze weten dat er
in het gemeentehuis met smart
op hun einduitslagen wordt gewacht? Natuurlijk wel!
Uitslag verkiezingen
Rond half tien woensdagavond
stroomde de raadskelder van het
gemeentehuis vol voor uitslag
van de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe zou Aalsmeer gestemd
hebben? De uitslag kwam in drieen, na telling van vijf van de totaal vijftien stembureaus maakte burgemeester Jeroen Nobel
de tussenstand bekend. Al snel
bleek dat het CDA de grootste
partij zou blijven en de nummer
twee de VVD werd. Een groots
debuut leek er te komen voor
de nieuwe lokale partij Absoluut
Aalsmeer. De splitsing van PACT
in D66, PvdA en GroenLinks heeft
in totaal niet meer stemmen opgeleverd. Applaus kwam er bij
de bekendmaking van de voorlopige uitslag (vrijdag definitief
in een openbare bijeenkomst
om 10.00 uur in het gemeentehuis). “Aalsmeer heeft 1 partij verloren”, aldus Nobel. “Er zijn geen
zetels voor HAC.” De totale opkomst was 55% en de verdeling is
als volgt: CDA 8 zetels, VVD 6 zetels, Absoluut Aalsmeer 4 zetels,
D66 en GroenLinks elk 2 zetels
en de PvdA 1 zetel. Morgen natuurlijk meer verkiezingsnieuws
op
de
actuele
website
www.meerbode.nl.
Door Jacqueline Kristelijn
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A.s. zaterdag- op zondagnacht wordt de klok weer

Aalsmeer - Het is 21 maart, de
lente is begonnen en dat is te
merken. De temperatuur is omhoog en er schijnt regelmatig een
warm zonnetje. Heerlijk weer om
naar één van de vijftien stemlokalen in de gemeente te wandelen. Een rondje langs stemlokalen in de gemeente leert dat de
opkomst heel verschillend is qua
aantallen bezoekers. In zorgcentrum Aelsmeer klagen ze niet. Gelijk bij aanvang in de vroege ochtend druppelden de eerste kiezers binnen, zo vertellen de medewerkers. Even na het middaguur staat er zelfs een rij. Al bijna
500 stemgerechtigden zijn hen
voor geweest en hebben hun
keuze met het rode potlood kenbaar gemaakt.
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BEZORGERS/STERS
Aalsmeer: Rozenhof, Ophelialaan (290 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Positieve verkeersactie
op de Jozefschool

Aalsmeer - Maandag 19 maart
is er op de Jozefschool een leuke
verkeersactie georganiseerd door
de verkeerscommissie van deze
basisschool in de Gerberastraat.
De commissie wordt vertegenwoordigd door een drietal ouders
en twee teamleden en houdt zich
bezig met allerlei verkeersthema’s die de veiligheid rondom
de school betreffen en hopelijk
ook verbeteren. Zo is er vaak contact met Veilig Verkeer Nederland
over allerlei lessen en acties in en
buiten de klas. Ook is er overleg
met de wijkagent en worden regelmatig stukjes in de digitale
schoolkrant geplaatst.

leerlingen uit groep 7 uitgedeeld
aan ouders die hun auto parkeerden op de juiste manier. En natuurlijk kregen ook ouders die te
voet of op de fiets kwamen een
sleutelhanger.

Samen veilig houden
Daarnaast waren er ook nog kaarten die in samenwerking met VVN
zijn gemaakt. Op deze kaart staat
aangegeven waar dichtbij de
school alle parkeerplaatsen zijn.
Want als je op tijd van huis gaat
en je bereid bent een minuutje of
2 te lopen is er echt plek genoeg.
De verkeerscommissie van de Jozefschool heeft heel veel positieve reacties gekregen op deze acSleutelhangers
tie. Veel ouders zijn erg blij dat er
Doel van de laatste actie is de aandacht is voor de veiligheid en
vele ouders die zich rondom de vinden net als de verkeerscomschool aan de regels houden te missie, de ouderraad en de teambedanken namens de leerlingen, leden dat iedereen het samen
verkeerscommissie, school en ou- veilig moeten houden en dat het
derraad.
de verantwoording is van iedere
De verkeerscommissie had sa- ouder om het goede voorbeeld te
men met de ouderraad en de geven. Alle ouders die hun auto
school sleutelhangers met een altijd parkeren op de juiste wijze,
opstekende duim laten maken. of te voet of op fiets naar school
Deze werden met behulp van komen, bedankt!
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Collectanten gezocht voor
Fonds Gehandicaptensport

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Voor spoedgevallen buiten de openingstijden,
tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart,
tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden,
tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721,
www.ranzijndierenarts.nl
OLGA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.

Kudelstaart - Op zondag 25
maart om 19.00 uur kan in De Spil
een viering in de stijl van Taizé
meebeleefd worden. Juist vanwege het sobere en ingetogen karakter zijn de liederen en de muziek uitermate geschikt om de
Stille Week te beginnen. Iedereen
is van harte welkom om dit mee
te maken. Het duurt ongeveer
een half uur à drie kwartier.
De oecumenische gemeenschap
van broeders in Taizé (Frankrijk)
trekt al vele jaren veel mensen uit
de hele wereld. Vooral opvallend
veel jonge mensen, want dat voelen de broeders als hun roeping.
Jongeren worden uitgenodigd
om de bijeenkomsten met de
broeders mee te vieren. Deze bijeenkomsten zijn eenvoudig: gebeden, stilte, lezingen uit de Bijbel en zang zijn de onderdelen
van elke viering. De liederen, die
gezongen worden zijn speciaal
voor Taizé gemaakt. Ze zijn kort
en eenvoudig en worden vele
malen herhaald, zodat de woor-

den langzaam tot je doordringen. Het gaat om de innerlijke ervaring van het Licht van Christus.
In de Passieviering op 25 maart
aanstaande zullen veel van deze
liederen gezongen worden.
Vooraf oefenen
Als je het fijn vindt om te zingen
en de liederen van tevoren in te
oefenen, word je van harte uitgenodigd om al om 17.00 uur naar
De Spil te komen. Na een uur oefenen wordt met elkaar een eenvoudige broodmaaltijd genuttigd.
Graag wel even van tevoren aanmelden via predikant@pgkudelstaart.nl of telefonisch via
0297-761672. Je kunt dan ook de
teksten en muziekbestanden van
de viering vast ontvangen.
Zondagavond 25 maart om 19.00
uur is iedereen van harte welkom
om deze bijzondere viering mee
te maken in kerkelijk centrum De
Spil inde Spilstraat, aan de Bilderdammerweg, te Kudelstaart.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-321143 of
wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

Kerkdiensten

Zondag 25 maart
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag 10u. Dienst met dhr. David Bouwman.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Spreker: Hugo van Leemputten. Babyoppas, kinder- en tienerwerk
aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met ds.
M. Hogenbirk en 16.30u. met
ds. D. v/d Wal. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met ds. Liesbet Geijlvoet m.m.v. Aalsmeers Saxofoon Kwartet. Donderdag 29
maart 19.30u. Avondmaalsviering in Karmelkerk met ds.
Liesbet Geijlvoet m.m.v. Het
Bindingkoor. Collecte: Veertigdagentijd project. Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. T.H.P. Prins. Donderdag 29
maart 19.30u. Dienst met ds.
M. Vermeij.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaal-

Passieviering in de stijl
van Taizé in De Spil

straat. Zondag 10u. Dienst
met ds. G.H. Predrikze uit Harderwijk. Organist: Joh. v/d
Zwaard. Woensdag 28 en donderdag 29 maart om 19.30u.
Halfuursdiensten.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag Zangdienst
om 10u. met ds. S. Zijlstra uit
Haarlem. Organist: Frank Baggerman.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Martijn Piet.
Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in
het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag Diensten om 10u. met ds.
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds.
J.W. Ploeg uit Heukelum.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof
viering met Nico Kuiper m.mv.
De Kudelkwetters. In Karmelkerk: Zondag om 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor en 14u. Poolse dienst
met Krzysztof. Woensdag 28
en donderdag 29 maart om
18u. Poolse diensten. Donderdag 20.15u. Eucharistieviering
m.m.v. Karmelkoor.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

Palmpasen in St. Jankerk

Kudelstaart - Op zondag 25
maart wordt in RK Kerk Sint Jan
Geboorte aan de Kudelstaartseweg Palmpasen gevierd. In deze kindvriendelijke viering zingt
het kinderkoor de Kudelkwetters.
De kinderen mogen met hun zelfgemaakte Palmpaasstok naar de
kerk komen. In de viering wordt
de betekenis van de Palmpaasstok uitgelegd. Na afloop komt

straat. Zondag 10u. Dienst
met ds. P.J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds.
J. van Dalen. Donderdag 29
maart 19.30u. Dienst ds. J. van
Dalen.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag om 11u. Woord en
Communieviering. Donderdag 29 maart 18.45u. Eucharistieviering.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 99.0
en ether 105.9.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden
elke
maandag in gebouw Mendel, Zwarteweg 98 vanaf 20u.
Op 26 maart met br. Frank Ouweneel.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede
Thuis, Jasmijnstraat 33 vanaf
20u. Op 3 april met Hoite Slagter. Studies uit de brieven aan
Timoteüs en Titus.

het Show- Jachthoornkorps Kudelstaart in de kerk en wordt in
een optocht een stukje achter de
muziek aan gelopen. Misschien
komt de Paashaas of het Paaskuiken ook nog wel even langs. De
viering begint om 11.00 uur. Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door de Pretpeurders en Show-Jachthoornkorps
Kudelstaart.

Paaslunch bij
Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 28
maart van 9.30 tot 11.30 uur is er
inloop en ontmoeting in de OostInn. Gezelligheid onder het genot

Aalsmeer - Duizenden collectanten, vrijwilligers en ook verenigingen, gaan tijdens de landelijke
collecteweek van 3 tot 6 april collecteren om zo sporters met een
lichamelijke-, zintuiglijke- en verstandelijke handicap te steunen.
Omdat zij vinden dat niemand
buitenspel mag staan. Sta jij ook
als één team achter de sporters
met een handicap? Al met 2 uur
collecteren kun je het verschil
maken. Met name in Kudelstaart
worden collectanten gezocht.

van de landelijke collecte is om
zoveel mogelijk geld op te halen
voor de gehandicaptensport. Om
als gehandicapte te kunnen sporten zijn namelijk vaak aanpassingen nodig. Aanpassingen aan bijvoorbeeld het sport- en spelmateriaal of de sportaccommodatie, maar ook extra begeleiding
en speciaal vervoer. Daar is geld
voor nodig. Veel geld. Het Fonds
Gehandicaptensport steunt jaarlijks honderden projecten. Voor
een aantal voorbeelden van de
projecten die in het afgelopen
Samen collecteren
jaar mogelijk zijn gemaakt kan
Collecteren wordt nog leu- een kijkje genomen worden op
ker als je met je sportteam, een www.fondsgehandicaptensport.
vriend(in), familielid of buurman nl. Aanmelden als collectant kan
loopt. Samen kun je meer huizen bij: Ria Pieterse-Waaijman, telelangsgaan en dus meer geld op- foon 0297- 322187 of via de mail:
halen voor (lokale) projecten van loekria@yahoo.nl .
Fonds Gehandicaptensport. Doel

Vergadering
Melomanie
Rijsenhout - Drumfanfare Melomanie houdt maandag 26 maart
aanstaande haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Leden, donateurs en belangstellenden zijn
van harte welkom in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat. De
vergadering begint om 19.30 uur.

Paasmeditatie
met ds. Prins
Aalsmeer - Op dinsdag 27 maart
wordt een speciale koffieochtend
van het Open Huis in de Open Hof
Kerk gehouden. In verband met
het naderend Paasfeest wordt
met elkaar een korte Paasmeditatie gehouden, deze wordt verzorgd door dominee Teus Prins.
Vanaf 9.45 uur worden belangstellenden welkom geheten in het
Baken aan de Sportlaan. De koffie
hier wordt u aangeboden door de
diaconie .Wilt u graag eens met
anderen praten? Kom dan ook gezellig langs. Iedereen is van harte
welkom. Geen mogelijkheid om
op eigen gelegenheid te komen?
Neem dan contact op met Annie Vijfhuizen (0297-322131), Annie Stoof (0297-328326) of Panc
Eikelenboom (0297 327915). Op
3 april is er geen koffie drinken.
De eerstvolgende koffieochtend
wordt weer gehouden op dinsdag 10 april.
van een kopje koffie of thee. Gelijktijdig kan meegedaan worden
met quilten of een ander handwerk. Samen iets moois maken.
Aansluitend is er van 12.00 tot
13.00 uur een feestelijke Paaslunch. Deze keer natuurlijk met
een eitje erbij. Dus kom en schuif
aan! Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de Oost-Inn in de
Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297325636 of 0297-321636 of kijk
op de website www.oosterkerkaalsmeer.nl.

Schitterende ‘ijsbloesem’
Kudelstaart - Bijgaande foto is zaterdag 17 maart gemaakt bij kwekerij De Amstel in Kudelstaart. De ‘ijsbloesem’ werd veroorzaakt doordat de
harde en zeer koude wind nevel van de fontein tegen de heg en bomen
waaide. Dit gaf deze schitterende ‘ijsbloesem’.
Foto: Rob Gaarenstroom, Kudelstaart.
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Ingezonden brieven
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ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
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Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
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in behandeling genomen. De
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uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

22 maart 2018

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig
vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld.
Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht
binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de
media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet
meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres
niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als nietingezetene.
Geslachtsnaam Voorletters

GeboorteDatum
datum beschikking

Graskamp
Graskamp

16-02-2017
23-04-1997

F.S.R.G.D.
J.E.

12-03-2018
12-03-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer,
t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben
ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen
en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o
personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is
gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op
het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van
de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

Buiser
Furmański

13-11-1969
07-06-1981

13-03-2018
13-03-2018

M.
M.J.

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.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN PASEN
Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (30 maart) is het gemeentehuis
geopend.
Pasen
Maandag 2 april (tweede paasdag) zijn het gemeentehuis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.
DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT
De snoeiboot, inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wateren, vaart weer uit op 7 april, 6 oktober en 17 november
2018 (zaterdagen) om eilandeigenaren op de Westeinderplas de mogelijkheid te bieden snoeihout gratis en op verantwoorde manier af te voeren.
De boot ligt op de vertrouwde locaties:
09.00-12.00 uur:
schuilhaven de Winkel
aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 uur:
baggerdepot Otto
aan de doorgang Grote Brug
Wat mag mee?
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend
groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien. Om hen daarbij van dienst te zijn, biedt de gemeente de
mogelijkheid om op zaterdag 7 april hun snoeiafval gratis af
te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten, wordt
echter niet geaccepteerd. Is de boot op de aangegeven tijd
niet aanwezig, dan is deze waarschijnlijk even aan het lossen
om vervolgens weer terug te komen.
Meer informatie
Voor meer informatie over takkeninzameling en de snoeiboot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer vraag naar afdeling VH , vaarwegbeheer/
boswachter, telefoon 020–5404911

TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGS
PLAN “GREEN PARK AALSMEER  DEELGEBIED 6”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in
de periode van 23 maart 2018 t/m 3 mei 2018 voor een ieder
ter inzage ligt:
- het ontwerpbestemmingsplan “Green Park Aalsmeer deelgebied 6” met de daarop betrekking hebbende stukken.
Het plangebied is globaal gelegen tussen de Middenweg, de
provinciale weg N201, de Hornweg en de Molenvlietweg. Tot
het plangebied behoort onder meer een karrenterrein van de
bloemenveiling (locatie Noord van Royal FloraHolland), het
bestaande bedrijventerrein Molenvliet en het terrein van de
voormalige afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI).
Doelstelling
Het bestemmingsplan heeft als doel om de gronden van
deelgebied 6 van Green Park Aalsmeer te voorzien van een
planologische regeling die uitvoering geeft aan de geactualiseerde structuurvisie “Green Park Aalsmeer 2016, inclusief
Royal FloraHolland.
Milieueffectrapport
Op basis van het bepaalde in de Wet milieubeheer en het
Besluit milieueffectrapportage is de voorgenomen activiteit die met de vaststelling van het bestemmingsplan mede
mogelijk wordt gemaakt m.e.r.-beoordelingsplichtig. Uit de
uitgevoerde m.e.r.-beoordeling is gebleken dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom op 20
maart 2018 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft
te worden opgesteld.
Inzien ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 23 maart
2018 te raadplegen via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.05POW02;
- de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl of rechtstreeks via https://0358.ropubliceer.nl/.
U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van de
ontwerpplannen in te zien. De papieren plannen liggen gedurende bovengenoemde periode bij de balie Burgerzaken
op het raadhuis van Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. De
openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van
8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de centrale balie
open van 8.30-20.00 uur.
Vervolg op volgende blz.

GEMEENTE KAPT BOMEN UIT
VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN
Bij boomveiligheidscontrole in Aalsmeer en Kudelstaart bleken twaalf bomen te zijn aangetast door zwammen. Vanwege de veiligheid kapt de gemeente deze bomen eind maart
of begin april.
VERGADERING DINSDAG 27 MAART
Oproep voor het bijwonen van de bijzondere openbare
raadsvergadering van de raad van Aalsmeer op dinsdag 27
maart 2018 in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1

20.05

R-2

20.15
21.00

R-3

Opening en welkomstwoord door de
voorzitter de heer J.J. Nobel
Vaststelling van de agenda
Behandelstukken
Onderzoek proces verbaal verkiezingsuitslag en geloofsbrieven nieuwe leden
Afscheid van de raadsleden
Sluiting

Na afloop van de vergadering is er in de Burgerzaal een informeel samenzijn en gelegenheid voor inwoners en belangstellenden om afscheid te nemen van de raadsleden.
VERGADERING DONDERDAG 29 MAART
Oproep voor het bijwonen van de bijzondere openbare
raadsvergadering van de raad van Aalsmeer op donderdag
29 maart 2018 in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1

Opening en welkomstwoord door de
voorzitter de heer J.J. Nobel
Vaststelling van de agenda
BEHANDELSTUKKEN

20.05

R-2

20.30
21.00

R-3

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 8.3012.00 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.

Installatie van de nieuw toegelaten
leden van de Raad
Duiding verkiezingsuitslag
Sluiting

Na afloop van de vergadering is er op in de Burgerzaal gelegenheid tot feliciteren onder het genot van een hapje en
een drankje.

CMYK / .eps
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Officiële Mededelingen

Vervolg van vorige blz.
De plannen liggen tevens ter inzage bij de balie Bouwen op
het raadhuis aan de Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. U
kan zich melden bij de centrale balie. De openingstijden van
deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur. Degene die
buiten de genoemde openingstijden inzage wil hebben in de
plannen, kan daarvoor contact opnemen via het algemene
tel. 0297-387575.
Zienswijzen indienen
In de periode van 23 maart 2018 t/m 3 mei 2018 kan een
ieder een zienswijze naar voren brengen over het ontwerpbestemmingsplan. Het indienen van een zienswijze kan naar
keuze schriftelijk en/of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad (postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “Ontwerp bestemmingsplan GPA, deelgebied 6”. Voor het kenbaar maken van
een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via
het algemene tel. 0297-387575. Het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen, moet worden aangemerkt als een
voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet zelfstandig vatbaar voor
bezwaar en beroep. Eventuele zienswijzen hierover kunnen
kenbaar worden gemaakt in het kader van de procedure van
het bestemmingsplan.
Inloopavond
Op maandag 26 maart 2018 organiseert de gemeente een
inloopavond over het ontwerp van het bestemmingsplan. Iedereen is tussen 19.30 uur en 21.00 uur van harte welkom in
het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Aalsmeer) om vragen te
stellen en in gesprek te gaan met bestuurders en medewerkers van de gemeente.
TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“ROYAL FLORAHOLLAND CENTRUM, OOST EN OLV”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in
de periode van 23 maart 2018 t/m 3 mei 2018 voor een ieder
ter inzage ligt:
- het ontwerpbestemmingsplan “Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV” met de daarop betrekking hebbende
stukken.
Het plangebied is globaal gelegen tussen de Hornweg, de
provinciale weg N201, de Legmeerdijk en de Zwarteweg. Het
plan heeft betrekking op zowel de bestaande veilingterreinen van locatie Centrum, als de verder te ontwikkelen bedrijfsterreinen van locatie Oost. Tot het plangebied behoort ook
het toekomstige tracé van de Ongestoord Logistieke verbinding (OLV) tot aan de Middenweg.
Doelstelling
Het bestemmingsplan heeft als doel om de gronden binnen
het plangebied te voorzien van een planologische regeling
die uitvoering geeft aan de geactualiseerde structuurvisie
“Green Park Aalsmeer 2016, inclusief Royal FloraHolland.
Milieueffectrapport
Op basis van het bepaalde in de Wet milieubeheer en het
Besluit milieueffectrapportage is de voorgenomen activiteit die met de vaststelling van het bestemmingsplan mede
mogelijk wordt gemaakt m.e.r.-beoordelingsplichtig. Uit de
uitgevoerde m.e.r.-beoordeling is gebleken dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom op 20
maart 2018 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft
te worden opgesteld.
Inzien ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 23 maart
2018 te raadplegen via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.05QOW02;
- de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl of rechtstreeks via https://0358.ropubliceer.nl/
U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van de
ontwerpplannen in te zien. De papieren plannen liggen gedurende bovengenoemde periode bij de balie Burgerzaken
op het raadhuis van Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. De
openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van
8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de centrale balie
open van 8.30-20.00 uur. De plannen liggen tevens ter inzage
bij de balie Bouwen op het raadhuis aan de Laan NieuwerAmstel 1 te Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale
balie. De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m

woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur. Degene die buiten de genoemde openingstijden inzage wil hebben in de plannen, kan daarvoor
contact opnemen via het algemene tel. 0297-387575.
Zienswijzen indienen
In de periode van 23 maart 2018 t/m 3 mei 2018 kan een
ieder een zienswijze naar voren brengen over het ontwerpbestemmingsplan. Het indienen van een zienswijze kan naar
keuze schriftelijk en/of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad (postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “Ontwerp bestemmingsplan Royal FloraHolland”. Voor het kenbaar maken van
een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via
het algemene tel. 0297-387575. Het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen, moet worden aangemerkt als een
voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet zelfstandig vatbaar voor
bezwaar en beroep. Eventuele zienswijzen hierover kunnen
kenbaar worden gemaakt in het kader van de procedure van
het bestemmingsplan.
Inloopavond
Op maandag 26 maart 2018 organiseert de gemeente een
inloopavond over het ontwerp van het bestemmingsplan. Iedereen is tussen 19.30 uur en 21.00 uur van harte welkom in
het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Aalsmeer) om vragen te
stellen en in gesprek te gaan met bestuurders en medewerkers van de gemeente.
ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN
OOSTEINDERWEG 2005 E.O.  OOSTEINDERWEG
331333 Z2017/004257
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo,
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Oosteinderweg 2005 e.o., Oosteinderweg 331-333 ten behoeve van
het dempen van een watergang te verlenen. De aanvraag is
geregistreerd onder nummer Z-2017/004257. De gewenste
ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Oosteinderweg 2005 e.o. Voor dit voornemen dient
door middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te worden van het geldende
bestemmingsplan.
Ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad en de overige
daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
23 maart 2018 voor 6 weken op de volgende wijzen voor een
ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie:
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur, alleen op
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via
tel. 0297-387575;
- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder:
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, hoe raadpleegt u een bestemmingsplan u een
bestemmingsplan, bekijk de digitale bestemmingsplannen), via deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal
in te dienen;
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis,
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30
uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen
8.30-12.30 uur);
- via de website ruimtelijkeplannen.nl:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVHB04xE-OW01
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een
zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de
omgevingsvergunning schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer)
kenbaar maken. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van
een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer
0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend
ambtenaar.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Uiterweg 266, 1431 AV (Z18-000766), het plaatsen van
een zwembad in de achtertuin van de woning
- Hortensialaan 55 A, 1431 VA (Z18-000782), het herplaatsen van het beeld ‘Totempaal’ naar de ingang van Ons
Tweede Thuis onder de overkapping
- Venkelhof 8, 1431 DX (Z18-000785), het plaatsen van een
houten poort met stalen frame-ombouw met loopdeur
en draaideel op de oprit van de woning
- Clantstraat 22, 1433 NV (Z18-000786), het vervangen van
stalen garagedeuren door hardhouten garagedeuren
met klein raampje
- Vlinderweg 62, 1432 MJ (Z18-000822), het plaatsen van
een stenen schuur in de tuin
- Poldermeesterplein 7, 1432 JZ (Z18-000854), het aanbrengen van een ZB-wagenstalling nabij de Aldi winkelruimte
- A.H. Blaauwstraat 66, 1431 KX ( Z18-000843), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 101, 1432 CJ (Z-2018/003230), het oprichten van een woonhuis
- Aalsmeerderweg 101, 1432 CJ (Z-2018/002947), het oprichten van een woonhuis
- Aalsmeerderweg 101, 1432 CJ (Z-2017/062684), het oprichten van een woonhuis
- Mijnsherenweg 45 C, 1433 AP (Z-2018/002621), het verzoek tot verruiming van de vigerende bestemming naar
bedrijven en opslagunits voor zowel particulieren als ondernemers
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.
De beslistermijn is verlengd met 6 weken.
- Aalsmeerderweg 420-422, 1432 EG (Z-2018/008252), het
oprichten van een vrijstaande woning
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
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:
- Stommeerweg 45, 1431 ET (Z-2018/001938), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 09-03-2018
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Mr. Jac. Takkade 35, 1432 CB (Z-2018/008867), het aanbrengen/plaatsen van gevelreclame, reclameportalen en
vlaggenmasten. Verzonden: 12-3-2018
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is
geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Hollandweg 41, 1432 DD (Z-2018/010903), het mobiel
puinbreken van 13 maart t/m 13 juni 2018
- Aalsmeerderweg 294, 1432 CX (Z-2018/012306), het gedeeltelijk slopen van de woning t.b.v. een herindeling

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.
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)*
De burgemeester 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.
- Ophelialaan (Z-2018/010177), Ophelia’s Paas Zaterdag op
31 maart 2018, verzonden 14 maart 2018
- Legmeerdijk 313,1431GB (Z-2018/007908), Springfair
2018 op 11 en 12 april 2018, verzonden 19 maart 2018
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl
DRANK EN HORECAVERGUNNING GEWEIGERD**
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 27
lid 1 onder A van de drank- en horecawet de volgende dranken horecavergunning is geweigerd. Tegen de afgifte van deze
weigering kunt u een bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Rietwijkeroordweg 52 (Z-2017/023071) Max Ghazi Group
(Max Ghazi Congres), geweigerd 15 maart 2018
GEACCEPTEERDE MELDINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Westeinderplassen (Z-2018/010382), Groepskamperen
op een eiland van 1 april tot 1 november 2018, melding
akkoord 14 maart 2018
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 23-03-18
t/m 19-04-18

t/m 12-04-18
t/m 27-04-18

t/m 03-05-18
t/m 03-05-18
t/m 04-05-18

Concept Algemene subsidieverordening
Aalsmeer 2018
Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening
bestemmingsplan Stommeer, Zuiderkerk’
(NL.IMRO.0358.07G-OW01) (met bijbehorende stukken)
Concept voorontwerp inrichtingsplan VVAterrein
De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de
overige daarop betrekking hebbende stukken in afwijking van het bestemmingsplan
Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10,
logiesvoorziening arbeidsmigranten deelgebied 9 Japanlaan
Het ontwerpbestemmingsplan “Green Park
Aalsmeer - deelgebied 6” met de daarop betrekking hebbende stukken.
Het ontwerpbestemmingsplan “Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV” met de
daarop betrekking hebbende stukken.
De aanvraag voor omgevingsvergunning,
de ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerpverklaring van
geen bedenkingen van de raad en de overige daarop betrekking hebbende stukken
in afwijking van het bestemmingsplan Oosteinderweg 2005 e.o. - Oosteinderweg 331333

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE
IS...

VAKANTIE IS
WIELEWAAL

...EEN KIJKJE IN
EEN ANDERE WERELD

Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers
om kinderen, jongeren en volwassenen
met een beperking een onvergetelijke
vakantietijd te bezorgen.
Maak jij het mogelijk?
www.wielewaal.nl/vrijwilligers
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Zondagmiddag livemuziek

Oude Meer - Zondag 25 maart op
het podium in The Shack: Tribute
to The Rolling Stones! Zes supergetalenteerde muzikanten in een
verbazingwekkend goeie tribute
aan The Rolling Stones. Voor uitverkochte zalen en met heel veel
succes heeft deze band getoerd
in Nederland en onder andere
op Bonaire met deze dampende
Rolling Stones revival. Zondag 25
maart staan ze in The Shack en dit
wordt weer zo’n middag om in te
lijsten! Hits uit alle tijden zullen
van het podium denderen. Verwacht dus een aaneenschakeling van alle wereldhits verpakt
in een spetterende Rockshow.
De muziek van ‘The Best Rock ‘n
Roll band in in the world’ gaat terug tot begin jaren zestig en is
voor veel muzikanten een enorme inspiratiebron. Mick Jagger
en Keith Richards zijn al decennia
lang mythische figuren in de popmuziek. Het is daarom ook niet
voor niets dat deze zes talentvol-

le muzikanten van onder andere
Nielson, Lisa Lois, The Royal Engineer en Money & The Man zich op
het rijke oeuvre van The Rolling
Stones hebben gestort.
En deze jonge helden gaan het
doen: Jeffrey Hendriks (zang),
Henk Wesselink en Hubert Eggen
(gitaar), René Geelhoed (toetsen),
Jeffrey Bolink (bass) en Tim de
Wijk (drums).
Powertrio en Bee Gees
Zaterdag 31 maart: Een vette
avond Nederrock met een vleugje punk, stoner, grunge en alternatieve rock, met maar liefst drie
mega-toffe powertrio’s. En alvast
noteren: Maandag 2 april, Tweede Paasdag: Bee Gees undercover! Zondagmiddag 25 maart is
The Shack open vanaf 15.00 uur
en The Rolling Stones tribute begint om 16.00 uur. Entree: 10 euro. Voor alle info: www.the-shack.
info. Adres: Schipholdijk 253b in
Oude Meer.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Concert ukelele
‘Aria’ vanaf € 49,95

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Veel nieuwe bladmuziek
voor ukelele

▲

Tribute to the Rolling Stones
op podium van The Shack

House en techno tijdens
Nachtruis-café in N201
Aalsmeer - De meeste techno liefhebbers kennen het wel
of hebben er op zijn minst van
gehoord: De organisatie van
Nachtruis heeft met een hele reeks techno feesten dit genre op de kaart gezet in Aalsmeer
en omstreken. Voor dj’s, producers en andere mensen die ideeen hebben en een bijdrage willen
leveren aan de organisatie van
techno feesten in Aalsmeer is er
maandelijks gelegenheid om bij
elkaar te komen bij het Nachtruis
dj-café in N201 aan de Zwarteweg. De eerst volgende keer is
vanavond, donderdag 22 maart.
Het verbouwde café gedeelte in
N201 is perfect hiervoor: in een
boilerroom achtige setting kun-

Vrijdag tweede voorronde
van Popprijs Amstelland

Aalsmeer - Bij de eerste voorronde op zaterdag 10 maart werd
al snel duidelijk dat de lat hoog
ligt dit jaar: veel kwalitatief goeMarktkraam vol met
Kindergitaar
en innovatieve bands die een
‘Valencia’ vanaf € 69,- percussieinstrumenten de
gooi doen naar de hoofdprijs van
de Popprijs Amstelland 2018. De
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
tweede voorronde belooft minstens zo spannend te worden
en wordt aanstaande vrijdag 23
maart gehouden in N201. De
winnaar van de publieksprijs bij
de eerste voorronde was de rockband Minor Citizen die met hun
catchy, tweestemmige en superstrakke set het publiek volledig
Aalsmeer - Het kwartet RED ver- mond, toert Ellister naast haar so- omver blies. De jury koos voor de
zorgt zondagmiddag 25 maart loproject met de succesvolle the- strak gearrangeerde reggae en
een optreden op de Nieuwe Meer. atershow ‘New York Round Mid- popband Mr. Ray Bass, met onRED is Ellister van der Molen op night’, won Mo een eerste prijs op der andere zanger en bassist Ritrompet, Mo van der Does op alt- het prestigieuze Prinses Christina endy Holder uit Kudelstaart, die
saxofoon, Bob Wijnen op ham- Concours en speelt Mitchell da- met haar positieve vibe een heel
mondorgel en Mitchell Damen gelijks met de crème de la crème goede indruk achter liet. Beide
op drums. RED staat voor ener- van de Nederlandse jazzscene. bands gaan door naar de finale
giek, vurig, onstuimig en sexy. Het product is een opzwepende op vrijdag 4 mei in P60 AmstelEn rood is ook de kleur van Bob mix van dansbare jazz. RED laat veen. Tijdens de tweede voorronWijnens klavier. In de frontlinie zich muzikaal inspireren door een de op vrijdag 23 maart strijden
staan trompettiste Ellister van der veelheid aan artiesten, van Larry Molton Grove, Kolbak, Two and a
Molen en saxofonist Mo van der Young & Woody Shaw tot Freddie Half Girl, Triangulum en Waltris in
Does. Organist Bob Wijnen vormt Hubbard, van Horace Silver tot
samen met drummer Mitchell Da- John Scofield. Jazz op de Nieuwe
men de motor van deze stomen- Meer begint zondag 25 maart om
de band. Alle muzikanten heb- 16.00 uur. Adres: Stommeerweg
ben indrukwekkende solocarriè- 2, bij de Kolenhaven. Toegang:
res. Zo nam Bob onlangs in New uw gift. Inlichtingen: Henny EsYork een CD op met onder ande- senberg, tel. 0297-327698 en
re Peter Bernstein en Billy Drum- Pierre Tuning, tel. 0297-360355.
Aalsmeer - Rayen Panday speelt
‘Fenomeen’ op zaterdag 24 maart
tijdens de KCA cabaretavond in
cultureel café Bacchus. Een fenomeen beschrijft de wereld, zoals
mensen die ervaren, niet perse
zoals die bestaat.
Een fenomeen kan ook duiden
Aalsmeer - Rob ‘Bob Color’ Wie- dit nummer’ of ‘Wat hebben de- op een bijzonder begaafd perdijk is in 2015 met een nieuwe ze twee fragmenten met elkaar te soon of een opvallend verschijnmuziekquiz gestart. Een com- maken’. En: ‘Raad de albumhoes’ sel. Rayen vindt zichzelf geen febinatie tussen een popquiz en of ‘Wie maakte deze beweging’. nomeen. Hij beschrijft alles zoeen live optreden. Vol met hu- De Bob Color Popquiz begint za- als het is, maar wel op fenomemor en verrassende muziekfrag- terdag 31 maart rond 21.30 uur in nale wijze! Zijn tweede avondmenten. Volgende week zater- Joppe in het Centrum. Meedoen
dag 31 maart presenteert hij zijn kan met teams van maximaal
popquiz in café Joppe in de We- vijf personen. Deelname aan deteringstraat. Er zijn rondes op pa- ze leuke avond kost 7,50 euro per
pier met ‘Recognize the Star‘ op team en opgeven kan bij de mefoto of in de vorm van cartoons dewerkers van Joppe.
en karikaturen. Er is een ronde
met muziekfragmenten op het
Aalsmeer - De Nederlandstagrote scherm van bizarre covers
lige (pop)muziek krijgt te weiin onverwachte muziekstijlen
nig aandacht. Dat vinden de zes
of in vreemde talen. En er wormuzikanten van Hollands Diep.
den twee rondes live gezongen
Zij omarmen de Nederlandsdoor Bob. Ook wetenswaardigtalige pophistorie en brengen
heden en fysieke eigenaardighede hits van nu en toen. Op donden komen voorbij. Bob gaat iets
derdag 29 maart is de première
uitbeelden of er moeten bands
van Hollands Diep in N201. Die
herkend worden aan alleen hun
avond spelen Valentijn Kerklaan
kleding. Er kan bijvoorbeeld ge(drums), Jeroen Heijne (bas), Ravraagd worden : ‘Uit welke film is
KOOPJE:

TIP:

Jazz op de Nieuwe Meer
met RED zondagmiddag

nen dj’s draaien, er kan gedanst
worden om de dj heen en natuurlijk een drankje gedaan worden aan de bar waarbij uiteraard
ook van gedachten gewisseld
kan worden met de organisatie
van Nachtruis over nieuw te organiseren evenementen op techno gebied. Omdat er ook veel
house gemaakt wordt die tegen
het techno genre aan schuurt
wordt eveneens de komende tijd
nagedacht of dit in het concept
Nachtruis kan worden ingepast.
Dus ook iedereen die geen techno purist is, is zeer welkom.
N201 is donderdags open van
19.30 tot 23.00 uur. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Nachtruis.

N201 Aalsmeer voor een plek in
de grootse finale.
Een vakkundige jury kiest bij elke voorronde de beste band die
naar de finale door mag, maar het
publiek heeft ook een belangrijke stem, want bij elke voorronde wordt telkens één band door
het publiek gekozen als finalist;
De band die de meeste stemmen
krijgt van het publiek gaat door.
Er zullen uiteindelijk zes bands
in de finale staan. Na afloop van
de bands, tijdens het juryberaad
treedt de band ‘Zwemjas’ op,
voorheen bekend als Beyond the
Joke. Deze band stond twee jaar
geleden in de finale van de Popprijs en heeft behalve een nieuwe
naam inmiddels ook nieuw materiaal, kortom de hele avond veel
te beleven op muzikaal gebied.
Na afloop zou het zomaar kunnen dat er spontaan gejamd gaat
worden tot in de kleine uurtjes,
het is immers vrijdag dus Bandbrouwerij avond! Zaal van N201
aan de Zwarteweg open om
20.00 uur, de entree is gratis. De

Cabaret van Rayen Panday
zaterdagavond in Bacchus

Volgende week in Joppe:
Bob Color Popquiz

vullende programma ‘Vrijspraak’
was in 2014 te zien in Bacchus.
Van de try-out van zijn voorstelling ‘Fenomeen’ kan aanstaande
zaterdag 24 maart genoten worden in het knusse culturele café in de Gerberastraat. De entree is 12 euro. Aanvang cabaretavond is 21.00 uur, Bacchus open
vanaf 20.30 uur. Kaarten voor deze voorstelling zijn te reserveren
via www.cultureelcafebacchus.nl
of telefonisch na 18.00 uur: 0297342657.

Veertig jaar NL Pop door
Hollands Diep in N201
mon Kussy (gitaar), Peter van Wijk
(keys), Lisa Sentveld (zang) en
Wim Bartels (zang) 25 nummers
als de start van hun optredend leven in deze samenstelling. Bløf,
De Dijk, Hans de Booij, Marco Borsato, André Hazes en Het Goede
Doel staan allemaal op het programma. Toegang gratis, N201
aan de Zwarteweg open vanaf
20.00 uur.

22 MAART

Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Nieuwe expositie ‘Natuur in alle toonaarden’ in Oude Raadhuis, Dorpstraat 9 tot en met
29 april. Open: donderdag tot
en met zondag 14 tot 17u.
Sjoelcompetitie in dorpshuis
De Reede, Rijsenhout vanaf
19.30u.
Nachtruis dj-café in N201,
Zwarteweg van 19.30 tot 23u.
Toneel door TOBO ‘Plezier
voor vier’ in Noorddamcentrum Bovenkerk. Ook op 23,
24 en 25 maart. Aanvang alle
avonden 20.15u.
Expositie foto’s van Tobias Rothe in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingsuren.
Expositie Hans Nieuwenhuijzen bij Fysiotherapieprakijk,
Kudelstaartseweg. Open: Dagelijks 8 tot 18u.

23 MAART

Optreden shantykoor De Brulboeien in wijkcentrum Voor Elkaer in Kudelstaart v/a 14.30u.
Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis aan de
Dreef 1 vanaf 20u.
Kaartavond bij FC Aalsmeer in
kantine, Beethovenlaan vanaf
20u. Aanwezig: 19.45u.
Dartcompetitie bij Poel’s Eye
in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Koor Soundsation brengt ‘A
musical sensation’ in De Spil,
Kudelstaart vanaf 20u.
Tweede voorronde Popprijs
Amstelland in N201, Zwarteweg vanaf 20u. Met optreden
en jammen.
Feestavond SPIE met bekendmaking thema’s Juniorrace
en Pramenrace in The Beach,
Oosteinderweg 247 v/a 20u.
Concert ‘De Passion’ in Urbanuskerk, Bovenkerk vanaf 20u.

24 MAART

Schoonmaakactie SPIE op
Westeinderplassen. Verzamelen om 8u. bij Kolenhoven,
Stommeerweg.
Actiedag Let’s Make Memories op en bij Radio Aalsmeer
in Studio’s, Van Cleeffkade.
Verkoop op Historische Tuin
van 9 tot 16u. Ingang Praamplein.
Lezing ‘Target for Tonight’
in Crash Museum in fort
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug
om 13u. Museum open 11 tot
16u.
Laatste weekend expositie
Bloemen in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg. Open zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Concert Sursum Corda met
Aalsmeers Saxofoonkwartet in
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat
vanaf 20u.
Koor Soundsation brengt ‘A
musical sensation’ in De Spil
Kudelstaart vanaf 20u.
Cabaret door Rayen Panday in
cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.

25 MAART

Vogelbeurs in De Baccara, Baccarastraat van 10 tot 12.30u..
Kliederkerk in de Doopsgezinde kerk, Zijdstraat vanaf 13u.
Concert ‘Forever 27’ door
Beatrice van der Poel en Erwin
van Ligten bij Bob & Gon in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade vanaf 15u.
Tribute to The Rolling Stones in The Shack, Schipholdijk
253b in Oude Meer. Vanaf 16u.
Jazz op de Nieuwe Meer met
optreden RED vanaf 16u.
Stommeerweg (Kolenhaven).

26 MAART

Vergadering drumfanfare Melomanie in De Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Informatieavond over bestemmingsplannen deelgebied 6 in Green Park Aalsmeer
in het gemeentehuis van
19.30 tot 21u.

27 MAART

Computerhulp Aalsmeer in ’t
Hofplein, Clematisstraat van
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag
en donderdag.
Einde winter tennistoernooi
OVAK in hal Racket Sport,
Beethovenlaan van 10 tot 12u.
Open huis met paasmeditatie in Open Hof kerk, ingang
Sportlaan 86 vanaf 9.45u.
Paasdrive bij kaartclub Ons
Genoegen in ’t Hofplein in de
Clematisstraat, ingang Kloosterhof, vanaf 19.30u.
Dartscompetitie in ’t Middelpunt, Wilhelminastraat. Start:
20u. Open vanaf 19.30u.
Afscheid oude gemeenteraad
in raadzaal, gemeentehuis van
20 tot 21u.

28 MAART

Inloop in Oost-Inn in De Mikado, Catharina Amalialaan 66
van 9.30 tot 11.30u. Lunch van
12 tot 13u.
OVAK-soos in het Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Wijkoverleg De Dorper in bibliotheek, Marktstraat vanaf
19.30u. Met inkijkje in verbouwing De Oude Veiling.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20u.
Paasbingo bij BV Hornmeer in
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.

29 MAART

Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Kaartsoos 55+ in Het Middelpunt, Wilhelminastraat 55
vanaf 13.30u.
Meezingen met smartlappenkoor Denk aan de Buren in
cultureel café Bacchus, Gerberastraat van 20 tot 22u.
NL Pop door Hollands Diep in
N201, Zwarteweg vanaf 20u.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Installatie nieuwe gemeenteraad in raadzaal, gemeentehuis van 20 tot 21u.
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KCA op kunstreis naar
Franeker en Leeuwarden

Oprichting leesgroep
kunstgeschiedenis

Aalsmeer - Op woensdag 9 mei
organiseert KCA en Kunstreis
naar Leeuwarden. Eerst wordt
een bezoek gebracht aan het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
in Franeker. Aan het plafond van
de woonkamer van een prachtig
grachtenhuis in Franeker bevindt
zich het oudste nog werkende
planetarium ter wereld. Dit nauwkeurig bewegend model van het
zonnestelsel werd tussen 1774
en 1781 gebouwd door de Friese wolkammer Eise Eisinga. Vervolgens gaat de groep naar Leeuwarden, de Culturele Hoofdstad
van Europa 2018, waar in Post
Plaza de lunch gebruikt zal gaan
worden. Daarna mogen de deelnemers kiezen: Bijvoorbeeld naar
het Fries Museum. Dit museum
gaat over de Friezen en over Friesland, een eigenzinnig stukje ‘buitenland in Nederland’. Over de elf
steden en het platteland, de haatliefde verhouding met het water, de zoektocht naar het typisch
Friese en de plek van Friesland in
de wereld. Met het zwaard van
vrijheidsstrijder Grutte Pier, oude
kostuums en bodemschatten uit
de Friese terpen. Maar u kunt ook

Amstelland - Mensen die zijn geinteresseerd in kunst, de geschiedenis en de beleving ervan, kunnen op woensdag 4 april kennismaken met het idee van ‘leesgroepen kunstgeschiedenis’. De
informatiebijeenkomst in Bibliotheek Amstelland, lokatie Amstelveen, is een initiatief van de landelijke organisatie Senia, in samenwerking met deze bibliotheek. Senia brengt mensen met
eenzelfde culturele interesse bij
elkaar, in dit geval is dit beeldende kunst. Leesgroepen over dit
onderwerp verdiepen zich aan de
hand van een boek in een schilder, beeldhouwer, een bepaalde stroming of periode in de geschiedenis.
Het zal gaan om groepen van
6 tot 8 personen. Senia levert
het studie- en discussiemateriaal aan de hand van het boek
en afbeeldingen op internet. De

naar Keramiekmuseum Princessehof, gevestigd in het achttiende eeuwse stadspaleis van een
voorouder van de koning(in). De
mooiste keramiek is hier verzameld. Van prachtige art nouveau,
Aziatische keramiek en verfijnd
porselein tot kunst van bijvoorbeeld Picasso. Het museum organiseert spraakmakende tentoonstellingen, zoals in voorjaar en zomer 2013 ‘Het Mysterie Ming’. En
in 2015 werd prinses Maria Louise geëerd in de tentoonstelling
‘Thuis bij Marijke Meu’. Het Princessehof heeft ook de leukste
cadeauwinkel van Leeuwarden,
met voor elk wat wils: van Friese tegeltjes tot hip design. In het
Princessehof krijgen de deelnemers aan de Kunstreis een rondleiding die 5 euro kost. Het Fries
museum kent een toeslag van 5
euro voor de tentoonstelling van
Escher. De bus vertrekt op woensdag 9 mei om 08.30 uur vanaf het
parkeerterrein van de Waterlelie
aan de Dreef. Om 17.00 uur gaat
de bus weer terug naar Aalsmeer.
Aanmelden voor de Kunstreis kan
via nieuwsbrief@kunstencultuuraalsmeer.nl

Op 14 oktober in Studio’s Aalsmeer

Veel animo voor derde
KWF Korenmarathon
Aalsmeer - Afgelopen week heeft
KWF Aalsmeer een mail gestuurd
naar 95 zangkoren dat op zondag
14 oktober de derde KWF Korenmarathon zal plaats gaan vinden.
Na het grote succes van de eerste twee edities organiseert KWF
Aalsmeer dit jaar alweer de derde KWF Korenmarathon op rij in
de prachtige zalen van Studio’s
Aalsmeer. Deelnemende koren
mogen, net als de vorige jaren,
twee optredens verzorgen en de
afsluiting is weer een spetterende finale in de grote Theaterzaal.
De opbrengst van deze dag zal
ten goede komen aan het KWF
Kankerbestrijding, zodat er meer

geld beschikbaar komt voor onderzoek naar kanker en de genezing ervan.
Zangkoren die belangstelling
hebben om mee te doen kunnen
alvast een mail sturen naar het
KWF Aalsmeer, zodat zij bij voorrang een inschrijfformulier zullen ontvangen. Binnen een uur
nadat de mails verzonden waren
reageerden er al tien koren uit
Aalsmeer en wijde omgeving en
daar er maar een beperkt aantal
koren kunnen meedoen aan dit
fantastische evenement is snel reageren geboden. Kijk voor meer
informatie op www.kwfaalsmeer.
nl/korenmarathon

Jubelend afscheid voor Tini en Arie

Laatste KCA Klassiek
concert van dit seizoen
Uitvoering ‘De Passion’
in St. Urbanuskerk
Aalsmeer - Na groot succes vorig
jaar in de Karmelkerk te Aalsmeer
en de Ontmoetingskerk van Rijsenhout, wordt De Passion’ dit
jaar herhaald in de St. Urbanuskerk van Bovenkerk en de Heilige
Engelbewaarderskerk van Badhoevedorp.
De productie van de Passion ligt
in handen van de denktank van
de Karmelparochie Aalsmeer en
wordt uitgevoerd door een projectkoor onder leiding van Lous
Zandvliet en begeleidt door een
combo onder leiding van Leon
Doeswijk.
Hier en nu
In ‘De Passion’ worden de laatste
momenten van het leven van Jezus verteld. Het gaat om opoffering, vergeving en hoop. De verteller weet u in ‘De Passion’ aan te
spreken en verbinding te maken
met het hier en nu en laat u zien
dat die boodschap nog uiterst actueel is. Te samen met het in doeken gewikkelde kruis en de moderne liederen is dit een prachti-

ge voorbereiding op het komende Pasen.
Bovenkerk
‘De Passion wordt’ uitgevoerd op
vrijdag 23 maart om 20.00 uur in
de St. Urbanuskerk, Noorddammerlaan 126 in Bovenkerk. Na afloop is er de gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een drankje. Toegang is
10 euro en dit bedrag is inclusief
een consumptie. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de
Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus, maar kunnen ook
op de avond zelf gekocht worden
aan de deur. (www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl) of www.ticketkantoor.nl/shop/passion2018
Badhoevedorp
Op zondag 25 maart om 19.30
uur wordt ‘De Passion’ uitgevoerd
in de H.H. Engelbewaarderskerk
in Badhoevedorp. Ook voor deze avond zijn kaarten aan de deur
verkrijgbaar of via Elise van Poelgeest: v.poelgeest@planet.nl

Aalsmeer - Zondag 18 maart
zongen in de Oud Katholieke
Kerk de Lyda’s Ladies als laatste
nummer van hun concert Ev’ry
Time we say Goodbeye’. Het was
een zeer toepasselijk nummer,
want twee prominente leden
van de werkgroep Klassieke muziek namen afscheid. Arie Koningen, 27 jaar lang verleende hij
hand- en spandiensten. De zeer
verdienstelijk zanger was nooit
te beroerd om de handen uit de
mouwen te steken, de administratie bij te houden en de mensen welkom te heten. Niemand
is onmisbaar, maar het zal toch
niet meevallen om voor deze bijzondere kracht een vervanger te
vinden. En dan Tini Man, door bestuurslid Ulla Eurich toegesproken als artistiek leider. Als opvolgster van de nooit te vergeten Nico
de Groot zorgde zij met veel passie voor de samenstelling van de
klassieke concerten. Haar contact
met impresariaten en musici was
omvangrijk. “Ik zal het gaan missen.” Maar gelukkig weet zij - en

KCA - zich verzekerd van een goede opvolger: Wilbert Streng, gezegend met een geweldige basstem die hij ook laat horen in het
koor van ACOV of samen met Lisa Kaaijk als duo Kaaijk en Co, is
een groot liefhebber en kenner
van klassieke muziek. Hij loopt
al een tijd mee in de werkgroep
KCA Klassiek en heeft inmiddels
zoveel ervaring en eigen contacten opgebouwd dat het wel goed
komt met de komende geplande
concerten voor het nieuwe seizoen.
Lyda’s Ladies
Dit vrouwenkoor bestaat uit ervaren zangeressen wordt begeleid door dirigente en pianiste Lyda van Tol. De afscheid nemende Tini Man had de dames eerder
horen zingen in de Urbanuskerk
(Bovenkerk) en was zo verrast
over de kwaliteit dat zij hen vroeg
voor haar afscheidsconcert. Daar
deed zij niet alleen zichzelf maar
ook het aanwezige publiek een
plezier mee. Regelmatig was er
een ‘prachtig’ te horen vanuit de
kerkbanken. “Willen jullie nog
een toegift?” En dat was niet tegen dovemansoren gezegd. De
middag - bestaande uit een gevarieerd repertoire van Cole Porter tot Montverdi, van populaire Songs tot volksliederen - werd
goed ontvangen en het applaus
aan het eind van het concert gaf
de waardering aan. Voor meer informatie volgende seizoen: wjmstreng@hotmail.com
Janna van Zon

groep kan daarna zelf beslissen
om naar een bepaalde tentoonstelling te gaan. Voorbeelden op
de boekenlijst zijn het boek van
Will Gompertz (Dat kan mijn kleine zusje ook. Waarom moderne
kunst, kunst is) en van Geert Mak
onder andere ‘Het stadspaleis,
over het Paleis op de Dam’. Op de
website www.senia.nl staat meer
informatie over de werkwijze en
de kosten.
Belangstellenden zijn welkom op
woensdag 4 april in Bibliotheek
Amstelland, lokatie Amstelveen,
Stadsplein 102. Aanvang 10.30
uur. De bijeenkomst is gratis en
vrijblijvend. Na een informatief
gedeelte worden er praktische
afspraken gemaakt met mensen
die in de nieuwe leesgroep willen stappen. Aanmelden bij Jetty van der Veen via jetbox@xs4all.
nl of bij de bibliotheek via 0206414126.

ACOV stijgt boven zichzelf uit

Schitterende uitvoering
van Johannes Passion
Aalsmeer - Vrijdag 16 maart viel
er in de Urbanus Kerk in Bovenkerk een schitterend Johannes
Passion van J.S. Bach (1685-1750)
te beluisteren. Uitvoerenden waren: Aalsmeers Christelijke Oratorium Vereniging (ACOV), begeleid door The New Symphonics, Sander van den Houten (orgel en clavecimbel) en de solisten Elise van Es (sopraan), Adélaide Rouyer (alt), Christiaan Peters (Christus bas), Benjamin Sattlecker (Aria’s bas) en Ludwig van
Gijsegem (tenor evangelist). Allemaal onder de bezielende leiding
van dirigent Danny Nooteboom.
En wat bood de Urbanuskerk liggend aan de rand van het Amsterdamse Bos - een prachtige en
sfeervolle ambiance. Op gewijde grond zo te mogen zingen en
spelen, het moet fantastisch zijn!
Je kunt als luisteraar ook zonder
de interessante achtergrond informatie genieten van de Johannes Passion die Johann Sebastiaan Bach schreef in 1724. Hij
schreef er overigens meerdere
(in 1725,1728, 1749) en zelfs nog
één vlak voor zijn dood die hij
niet heeft kunnen voltooien. Dat
Bach een grootmeester is onder
de componisten valt ook als leek
te beluisteren. Dirigent Danny
Nooteboom wist zijn koor weer
tot grote hoogte te brengen en
liet hen boven zichzelf uitstijgen.
Er werd met veel passie en verbeelding gezongen. Bach heeft
deze compositie direct op gedragen aan God, die liefde en het felle karakter van het stuk werden
goed over gebracht door de sopranen, alten, bassen en tenoren.
Solisten
Elise van Es - pas 27 jaar - en al

zoveel moois gezongen. Ook bij
deze Johannes Passie wist zij de
mensen kippenvel te bezorgen
met haar bijdrage. En eigenlijk
geldt het zelfde voor bas Christiaan Peters. Hoe hij ‘Ich bin ein König’ zong was zo indrukwekkend.
Alt Adélaïde Rouyer wist te imponeren en mensen tot tranen toe
te brengen met het door haar gezongen ‘Es ist volbracht.’ En het
kan niet anders dan dat muziekliefhebbers nog veel gaan horen
van Benjamin Sattlecker. Wat tenor Ludwig van Gijsegem - een
stemkunstenaar - presteerde was
fenomenaal. Als evangelist bepaalde hij zijn eigen regie en had
een eigen wijze van interpretatie die nog niet vaak gehoord zal
zijn.
Imperfectie
Viel er dan helemaal geen verkeerde noot te beluisteren? Oh
ja…zeker wel, voor de pauze was
het de viool die een aantal minder fraaie noten liet horen, vergiste het koor zich een keer, haalde
de sopraan een moment net niet
dat waartoe zij in staat is, streek
de cellist even mis.
Maar is het juist niet de imperfectie die de uiteindelijke schoonheid van het totaal bepaalt? En zó
was het deze avond in de prachtige kerk. ACOV, het was heerlijk om naar jullie te luisteren en
waarschijnlijk is het nog fijner om
zo met elkaar te kunnen zingen.
Het publiek ervoer naar eigen
zeggen een goddelijke sfeer. En
nog een volgend compliment: “Ik
was van de week in het concertgebouw bij de Matthäus Passion,
maar deze uitvoering van vanavond heeft mij meer geraakt.”
Janna van Zon

Vertrek bij kolenhaven, Stommeerweg

Zaterdag schoonmaakactie
SPIE op de Westeinder

Smartlappen meezingen
met ‘Denk aan de Buren’
Aalsmeer - Donderdag 29 maart is er weer een meezingavond voor
sopranen tot bassen bij smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’. Heren
en dames zijn welkom in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat.
Aanvang is 20.00 uur en er wordt tot 22.00 uur gezongen. Hou je van
zingen? Je bent van harte welkom!

Aalsmeer - Na twee weken uitstel door het koude winterweer
met ijs in de sloten, gaan aanstaande zaterdag 24 maart dan
toch de handen uit de mouwen
gestoken worden voor de jaarlijkse schoonmaakactie op de Westeinderplassen door SPIE. De deelnemers verzamelen deze dag op
een andere plek. Het vertrekpunt
is niet aan de Uiterweg, maar bij
Watersport vereniging Nieuwe
Meer aan de Stommeerweg 2,
bij de Kolenhaven. Het verzamelen is vanaf 8.00 uur ‘s morgens

en tijdens een kop koffie en een
lekkere koek van bakkerij Vooges
volgt een korte instructie en gaan
de schoonmakers het water op
om het zwerfvuil zoveel mogelijk te verwijderen. De vuilniswagen van de Meerlanden zal vanaf
11.00 uur op de Kolenhaven klaar
staan om alles in te nemen. Zin
om de Poel weer mooi schoon en
netjes te maken voor de zomer?
Geef je dan op via info@pramenrace.nl. Kom het liefst op 24 maart
met een praam, vlet of andere
boot die vies mag worden!

zou zijn om een koor te vormen
met oud-leden van Jongerenkoor Fiore. De repetities hiervoor
zijn op dinsdag 24 april, dinsdag
15 en 22 mei en vinden plaats in
Kudelstaart - Op zondag 27 mei de kerk. Er wordt gerepeteerd van
is er weer een Jongeren Dop vie- 19.30 tot 21.00 uur. Bent je een
ring in de RK kerk Sint Jan Ge- oud-lid of ken je er één? Geef je
boorte Kudelstaart. Aanvang: dan snel op en kom gezellig mee11.00 uur. Voor deze keer heeft de zingen! Opgeven kan via de mail:
organisatie bedacht dat het leuk mirjamubink@hotmail.com

Oud-leden van
Fiore gezocht
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Verkiezing beste Onderneming en
Starter van het Jaar van start
Aalsmeer - De inschrijving voor
de Verkiezing van de Onderneming en Starter van het Jaar gaat
weer van start. De datum van de
Finaleavond in Studio’s Aalsmeer
is op 2 november 2018. De voorronde zal plaatsvinden in september. Wethouder Economische
Zaken Ad Verburg: “De Verkiezing
Onderneming en Starter van het
Jaar geeft nog meer aandacht en
waardering voor een kleine 3.000
bedrijven in Aalsmeer. Deze hoge bedrijfsdichtheid is overigens
een unicum in Nederland. Dat er
onder Aalsmeerse ondernemers
meer behoefte is aan netwerken
bleek tijdens de eerder drukbezochte netwerkbijeenkomsten
tijdens de Onderneming van het
Jaar verkiezingen de afgelopen
jaren.”

Innovatief en duurzaam
Bij de categorie Onderneming
van het Jaar zullen de criteria in
ieder geval zijn: Innovatief, duurzaam, ondernemerschap en blijk
van lokale betrokkenheid. Bij de
categorie Starter van het Jaar zal,
naast het ondernemerschap, gelet worden op de criteria: innovatief, groei en marktpotentie.
De nominaties voor ondernemingen en starters van het jaar kunnen door de ondernemers zelf
gedaan worden, maar ook door
inwoners of andere bedrijven of
organisaties uit de Gemeente
Aalsmeer. Aanmelden kan via het
emailadres info@ondernemendaalsmeer.nl.
De werkgroep Onderneming van
het Jaar zal dan de onderneming
benaderen om te verzoeken mee

te doen. Uit de groep ondernemers die zich heeft opgegeven,
zal door de jury tijdens de voorronde in september drie ondernemers per categorie worden
geselecteerd. Deze geselecteerde ondernemers zullen allen bezocht worden door de jury. Hierna zal de jury in beraad gaan en
één van hen als winnaar uitkiezen. De aanmelding van bedrijven en starters kan tot 15 mei
2018.
Drie keer beste in Provincie
De winnaars worden voorgedragen bij de Verkiezing Onderneming van het jaar van de
Provincie Noord-Holland waar
Aalsmeerse bedrijven de afgelopen 5 jaar al drie keer winnaar
waren.
en de niet al te hardwerkende Ilona (Yanaica Middelkoop).
Gelukkig komt dokter Brouwer
(Stef Hoogervorst) regelmatig
controles doen in kamer 13. Al
blijft het maar de vraag of de patiënten daar echt beter van worden… De uitgesproken typetjes
maken ‘Een gekkenhuis in het ziekenhuis’ een stuk waar heerlijk om
gelachen gaat worden.

‘Een gekkenhuis in het ziekenhuis’

Toneelavonden Genesius
De Kwakel -Toneelvereniging
Genesius uit De Kwakel zet weer
een hilarisch stuk op de planken.
‘Een gekkenhuis in het ziekenhuis’ is een blijspel, geschreven
door Wilma Renes-Leertouwer en
wordt geregisseerd door Sylvia
Broos.

Kaarten
Regel nu vast uw kaarten voor
een gezellige avond theater naast
de deur. De uitvoeringen vinden
plaats op zaterdag 14, vrijdag 20
en zaterdag 21 april in Dorpshuis
De Quakel in De Kwakel. Aanvang
20.15 uur, zaal open vanaf 19.30
uur. Kaarten á 7,50 euro zijn verkrijgbaar bij Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwakel, 0297-560448 en
Marga Westerbos, Hooilaan 27, De
Kwakel, 0297-532970. Daarnaast
kunnen kaarten regereserveerd
worden via de website: www.genesius-dekwakel.nl/kaartverkoop.

oordeeld, de slechthorende mevrouw Visser, de zwaargewonde
meneer Cohen en mevrouw de
la Gilette, die last heeft van…tja,
zo’n beetje alles van wat ze in het
ziekenhuis ziet gebeuren (Truus
Zeldenthuis, Karel de Blieck en
Linda Zwaan). Aan hoofdzuster Riny (gespeeld door Floortje Broos)
Kamer dertien
de schone taak om de drie patiënIn het ziekenhuis heerst onrust. ten, een zo goed mogelijke zorg
Door een verbouwing worden al- te bieden. Helaas voor Riny meldt
le patiënten van afdeling oost ver- de ene medewerker na de andedeeld over de rest van het zieken- re zich ziek en blijft ze over met de
huis. Zelfs kamer dertien, al sinds truttige broeder Paul (Erik Zaal) en
lange tijd opslaghok, wordt inge- de trage zuster Bep (Ada Vehaar).
richt als kamer. In die kamer wor- Ze roept de versterking in van de Haarlemmermeer - Het Humaden drie patiënten tot elkaar ver- volkse Janny (Marga Westerbos) nistisch Verbond organiseert in
De Heimanshof in Hoofddorp
een cursus ecohumanisme en wel
op vier woensdagavonden vanaf 4 april. Duurzaam willen leven
roept vele vragen van morele en
filosofische aard op. Wat is precies duurzaamheid? Wil je dat alleen voor jezelf of ook voor anderen in de rest van de wereld? Is het
erg als diersoorten uitsterven?
Amstelveen - Op dinsdag 27 goede relatie tussen je kinde- Welke behoeften zijn overbomaart krijgt de Bibliotheek Am- ren te stimuleren. Na het verhaal dig en welke niet? Is duurzaamstelland bezoek van ontwikke- van Dr. Kirsten Buist weet je meer heid iets vervelends of is het ook
lingspsychologe Dr. Kirsten Buist. over de relatie tussen de perso- leuk en brengt het voldoening?
Deze avond zal zij haar weten- nen die je het meest lief zijn.
Kan je duurzaam leven ook als leschappelijke kennis over de bij- Dr. Kristen Buist is ontwikkelings- venskunst zien? In de cursus worzondere relatie tussen broertjes psychologe, gepromoveerd op den feiten en praktisch handelen
en zusjes in begrijpelijke taal de- onderzoek naar gezinsrelaties en gecombineerd met het gedachlen. Een hechte relatie heeft po- probleemgedrag en bovendien tengoed van klassieke en hedensitieve gevolgen die de rest van moeder van een zoon en een daagse denkers. De cursusleidster
hun leven merkbaar zijn en als dochter. Samen met orthopeda- Silvia Benschop, filosoof, behanouder heb je invloed op de band goog Dr. Sheila van Berkel schreef delt ook de thema’s energie, voedie ze met elkaar ontwikkelen.
zij het boek: Broertjes & zusjes, zo ding, consumeren, afval en beVoor veel ouders is de overgang stimuleer je een warme band tus- volkingsgroei. Nadere informatie
van één naar twee kinderen een sen je kinderen (2017). De lezing is te vinden op de website www.
behoorlijke uitdaging. Wat kun je op dinsdag 27 maart is van 19.30 humanistischverbond.nl (tevens
verwachten, waar moet je op let- tot 21.00 uur in de Bibliotheek aanmelding) of te verkrijgen via
ten en wat kun je zelf doen om op het Stadsplein in Amstelveen. de secretaris van de afdeling
vanaf het vroegste begin een Prijs: € 4 (leden)l € 8 (niet-leden). Haarlemmerland 023-5625623.

Cursus
ecohumanisme in
de Heimanshof

Lezing door Dr. Kirsten Buist

Relatie tussen broertjes
en zusjes in bibliotheek

Inloop vanaf 19.00 uur
Reserveer nu gratis
je plaatsen!

Laat je inspireren voor de zomer!
Reserveren kan via
info@schilden-lingerie.nl of
telefonisch: 0297-327253
Raadhuisplein 10 - Aalsmeer - www.schilden-lingerie.nl

Wijkoverleg De
Dorper in bieb
Aalsmeer - Op woensdag 28
maart vindt het laatste overleg
van wijkraad De Dorper plaats.
De wijkraad houdt op te bestaan
vanwege een tekort aan bestuursleden. Inwoners in het Centrum die zich in willen zetten voor
de belangen van alle Dorpers
kunnen zich deze avond aanmelden voor een bestuursfunctie. Alle bewoners van het Centrum en
belangstellenden zijn welkom in
de bibliotheek in de Marktstraat.
Er wordt deze avond een presentatie gegeven over de voortgang
van de verbouwing van De Oude
Veiling en de integratie met de bibliotheek. Het overleg begint om
19.30 uur.

Vrijdag SPIE
feestavond
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
23 maart wordt tijdens de jaarlijkse feestavond van SPIE de thema’s van de Juniorrace en de Pramenrace bekend gemaakt. De Juniorrace wordt gehouden op zaterdag 16 juni en de Pramenrace
gaat plaats vinden op zaterdag
8 september. De feestavond is in
The Beach aan de Oosteinderweg
247a en begint om 20.00 uur. Tijdens de feestavond kan ook onder het genot van een drankje en
muziek verzorgd door Kees Markman en Marcel Wilkes herinneringen aan de afgelopen pramenrace opgehaald worden. Voor wie
verhinder is, maar wel nieuwsgierig is naar de thema’s kan vanaf
24 maart de vernieuwde website www.pramenrace.nl bezoeken.

GEEN KRANT?
0251-674433

Byzantijnse passie met
Pasen in Urbanuskerk
Bovenkerk – Tweede Paasdag,
maandag 2 april, zal er in de St.
Urbanuskerk in Amstelveen (Bovenkerk) muziek klinken die daar
nog niet vaak te horen is geweest.
Door twee gerenommeerde koren worden er Oosters-orthodoxe
gezangen in alle gradaties vertolkt: zowel de ingetogen liederen uit de Lijdenstijd als de feestelijke uitbundige liturgische gezangen van Pasen. Het Hoorns
Byzantijns Mannenkoor & En
Chantant (projectkoor te Brielle)
nemen u mee in de rijke tradities
van de Slavisch Byzantijnse zangcultuur.
Het repertoire bestaat uit vespergezangen, liederen van de Grote
en Heilige Week (Goede Week) en
het triomfantelijke feest van de
Opstanding: Pasen. De gezangen
zijn divers van karakter: een afspiegeling van de rijkdom, die de
vooral Russische liturgische zangcultuur kent: van Middeleeuws
unisono, via monastieke traditie
tot ongekende 21-eeuwse klanken van Roman Hurko en Maximilian Steinberg naast aandacht
voor grote Russische componisten als Rachmaninov en Tschaikovskyj. Alle gezangen zingen we
in het Kerk-Slavisch.
En Chantant is een groep getrain-

de zangers uit Brielle en omstreken, die zich per project verdiept
in een specifieke stijl koorzang.
Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor staat al ruim 35 jaar garant
voor geestrijke uitvoeringen van
Russische kerkmuziek in monastieke stijl naast aanstekelijk wereldlijk repertoire. Beide koren
zingen onder leiding van Grigori Sergei Sarolea. Hij is een meester in uitvoeren (met Nederlandse zangers van divers pluimage
en gezindte) van deze specifieke
klanken, die nog altijd in Byzantijnse kerken te Rusland gezongen worden.
Laat u deze Tweede Paasdag
meevoeren in de Russische sferen door de prachtige klanken
van het ensemble uit Brielle (gemengd koor) en door de heldere tenoren en diepe bassen van
het mannenkoor uit Hoorn. Beleef dit 2 april mee in de St. Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan 126 te Amstelveen. De kerk
is open om 19.00 uur, aanvang
concert 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 15 euro inclusief
pauzedrankje. Kaarten zijn aan de
deur verkrijgbaar. Reserveren kan
via email aan muziek240@gmail.
com. Voor verdere info: www.zingenenzo.com
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In samenwerking met lokale sportclubs

Spectaculaire spaaractie
bij Hoogvliet van start
Aalsmeer - Gisteren, woensdag
21 maart, is de Hoogvliet met een
spectaculaire nieuwe spaaractie gestart in samenwerking met
meer dan 100 lokale sportclubs.
Maar liefst 106 lokale sportverenigingen doen mee aan deze bijzondere spaaractie. Het is
de grootste lokale sportplaatjesactie ooit. Hoogvliet is al 50 jaar
betrokken bij wat er speelt in de
omgeving van haar winkels en
vindt het belangrijk dat kinderen gestimuleerd worden om te
sporten en te bewegen. De spaaractie voor sportplaatjes past uitstekend binnen de strategie van
Hoogvliet en is een mooi cadeau aan de deelnemende lokale clubs.
54.000 Foto’s
De afgelopen maanden zijn de
clubs druk bezig geweest met het
fotograferen van alle (jeugd)leden en het benaderen van sponsoren voor een mooie plek in het
verzamelalbum en op het sportplaatje. In iedere Hoogvliet supermarkt wordt gespaard voor
clubs uit de eigen omgeving; je
kunt dus zomaar je buurjongen
of klasgenoot op een sportplaatje sparen. Voor de actie zijn ruim
54.000 sporters op de foto gegaan; zij krijgen allemaal een eigen sportplaatje in het verzamelalbum van hun club. Iedereen die individueel op een sportplaatje staat, krijgt zijn of haar eigen gepersonaliseerde verzamelalbum. Andere geïnteresseerden
kunnen een verzamelalbum aanschaffen in de lokale Hoogvliet
supermarkt waar ook de sport-

plaatjes worden uitgegeven. De
leden van de deelnemende clubs
staan te trappelen van enthousiasme om de eerste sportplaatjes
te bemachtigen.
Spaarmechanisme
Bij iedere 10 euro aan boodschappen en wekelijks bij wisselende actieproducten krijgt de
klant een setje sportplaatjes. Als
in de betreffende vestiging meer
dan één sportclub meedoet, kiest
de klant zelf van welke club hij of
zij sportplaatjes wil ontvangen.
De actie eindigt op dinsdag 1 mei
2018.
Na afloop van de spaarperiode
organiseren de clubs in hun eigen
clubgebouw een ruilmiddag om
de verzamelalbums compleet te
krijgen. In totaal 106 lokale sportclubs in Nederland doen mee aan
deze grootste spaaractie voor lokale sportplaatjes ooit.

Trainingen Mindfulness
en Levenskunst in TCO
Aalsmeer - Woorden die bij
Mindfulness passen zijn: zelfbewustwording, zelfinzicht, milde
aandacht voor jezelf ontwikkelen
en van ‘moeten naar ont-moeten
gaan’. Een training Mindfulness
kan mensen die last hebben van
piekergedachten, onrust, burnoutklachten en stemmingswisselingen handvatten bieden om beter met deze klachten om te leren
gaan. Alle oefeningen in de training (meditatie, lichaams- en gedragsoefeningen) zijn gericht op
het bevorderen van het eigen bewustzijnsproces en op het leren
zo vaak mogelijk in het nu te leven. Dit geeft grote (keuze)vrijheid en rust.
Je hoeft niet persé iets te mankeren; als je bewuster in het leven wilt staan en je persoonlijke ontwikkeling wilt bevorderen,
kan een achtweekse training ook
veel bieden. Deze training Mindfulness start op 19 april, is op acht
donderdagavonden en bij voldoende aanmeldingen ook op
acht dinsdagochtenden (vanaf 17
april).
Eigen wijsheid en kracht
Iedereen heeft zijn of haar eigen levensvragen en thema’s
waar men tegenaan loopt, of erger, waar men soms zelfs op stuk
loopt. “In wie je nu bent en wat je
doet, is je geschiedenis en familie
van herkomst van grote invloed

Jaarverslag 2017

Activiteiten overzicht

Het moment dat de directie van Waterdrinker tezamen met ketenpartners
een nieuwe toekomst inluidt. Foto: Prins Nagtegaal

Nieuw tijdperk met Waterdrinker

Het ‘Huis van de Kweker’
ofﬁcieel geopend
Aalsmeer - Met een stevige druk
op de rode knop, luidden Mariska
Foppen en Bob Moria, directeuren van Waterdrinker Aalsmeer,
tezamen met ketenpartners vrijdag 9 maart symbolisch een
nieuw tijdperk in. Het gebaar
symboliseert de gezamenlijke
toekomst die Waterdrinker met
kwekers, veredelaars en leveranciers ingaat. Hiertoe verwelkomde de directie op het podium een
vertegenwoordiging van shopin-shop kwekers, namens hen,
Leo van Holstein van Holstein
Flowers en Marco van Leeuwen
van Air So Pure, namens veredelaars, Mathijs van Bodegom van
Anthura en namens leveranciers,
John Duivenvoorden van Duif International. De officiële opening
van het Waterdrinker Green Trade
Center was hiermee een feit.

kers, veredelaars en designers elkaar kunnen ontmoeten. Inspiratie, vernieuwing, kennis en beleving komen hier letterlijk samen.
Bob Moria onderstreepte het belang van kwekers en leveranciers in het ‘Huis van de Kweker’
waar hen via shop-in-shops een
podium wordt gegeven naar de
markt. Hij benadrukte het feit dat
klanten direct bij de bron willen
kopen en kwekers steeds marktgerichter willen produceren. Juist
dit directe contact tussen beide
partijen wordt zowel in het Green
Trade Center (GTC), alsook via diverse online platformen, gefaciliteerd.

‘Green Safari’ en feest
De ruim 1.200 bezoekers van
het feest voor kwekers, leveranciers en medewerkers konden
op ‘Green Safari’ tour in het nieuTotaalassortiment
we handelscentrum voordat zij
Mariska Foppen refereerde in de enorme logistieke hal, specihaar welkomstwoord aan de aal voor de gelegenheid omgetodroom die de directie heeft om verd tot feestzaal, binnenliepen.
hét groene inkoopcentrum voor De show begon met een specEuropese bloemisten te worden. taculaire act van Niek Boes, geDe enige fysieke plek in Europa volgd door een spetterend opwaar een totaalassortiment bloe- treden van zangeres Ruth Jacott,
men, planten en accessoires te met muzikale omlijsting van de
vinden is. En waar klanten, kwe- band Sonny’s Inc.

Partnergroep
Zorgt u voor een partner met
bijv. dementie? Dat zorgen
kan een zware belasting zijn.
De bijeenkomsten worden
georganiseerd door het
Ontmoetingscentrum, i.s.m
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.
Vrijdag 30 maart van 10.15
- 11.45 uur bent u van harte
welkom. Kanaalstraat 12 in
Aalsmeer. Voor meer informatie: Ellen Millenaar
Tel. 0622468574.
Helpt u mee?
Voor het goede doel van
stichting Heppie, zijn wij op
zoek naar mensen die ons
willen helpen om granny
squares te haken of te breien.
U kunt helpen door met ons
mee te handwerken, zo is

1ste & 2de paasdag
Op zondag 1 april, eerste
paasdag is wijkpunt Voor
elkaer geopend van 14.30
- 16.30 uur. Op maandag 2
april, tweede paasdag is het
wijkpunt gesloten.

Veel belangstelling voor Nissan Leaf

Nieuwendijk: Interesse voor
elektrisch rijden neemt toe

Gentlemen’s Place breidt
uit in de Zijdstraat

schillende pakkende initiatieven
in Nederland en daarbuiten, meer
tevreden klanten, baanbrekende
innovaties en betere financiële reAalsmeer - De Rabobank heeft Rabobank wil als betekenisvolle sultaten. Op 15 februari werden
op 15 maart haar geïntegreerd coöperatieve bank en leidende de jaarcijfers al bekend gemaakt.
jaarverslag 2017 gepubliceerd. F&A bank een belangrijke bijdraDe bank legt hierin maatschap- ge leveren aan de welvaart en het Impact in regio
pelijke en financiële verantwoor- welzijn in Nederland en aan het Het geïntegreerde jaarverslag
ding af. Ook illustreert het uitge- duurzaam voeden van de wereld. 2017 bevat ook de jaarrekening
breide verslag de betekenis van De bank gaf hieraan het afgelo- 2017 en het Pillar 3 report. Naast
Rabobank voor mens, milieu en pen jaar concreet vorm met de het jaarverslag 2017 publiceren
maatschappij en welke groei er missie ‘Growing a better world to- alle 102 lokale Rabobanken tein 2017 heeft plaatsgevonden. De gether’. Dit met als resultaat ver- vens een compacte infographic

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 28 maart, een
heerlijk 3-gangen diner met
o.a. een Monika cocktail,
schouder karbonade, witlof
met ham uit de oven,
tomaten salade, pommes
duschesse en advocaat
bavarois voor maar € 12,-.
Voor reserveringen Tel.
0297-820979
Vrijdag 30 maart
Is er geen avond diner.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Aalsmeer - Sinds de introductie
van de vernieuwde Nissan Leaf,
drie weken geleden, weten veel
geweest. In onze jeugd ontwikkebelangstellenden de showroom
len we patronen die ooit helpend
van Nissan Nieuwendijk in Uitwaren, maar je nu kunnen afhouhoorn te vinden. De eerste verden van je eigen levenspad”, versie van de Leaf was al de best vertelt Marianne Buskermolen. “De
kochte elektrische auto van Euintensieve vitaliteitstraining Leropa en met deze fonkelnieuwe
venskunst geeft de mogelijkheden om je daar van los te maken Aalsmeer - Adam Tasi en Chris- personeelsversterking. Het per- troef zal Nissan binnen de korten van je struikelblokken stap- tiaan Sijnen, drijvende krachten soonlijke en laagdrempelige zul- ste keren wederom de koppositie
stenen te maken. We gebruiken achter Gentlemens’s Place, ma- len we behouden. Net als de ser- innemen. Bij Nieuwendijk merdaarbij de ‘familieopstelling’ als ken na ruim anderhalf jaar een vice die u van ons gewend bent.” ken ze goed dat volledig elekinzichtgevend en helend instru- vervolgstap en verhuizen met De heren, tot slot, zijn dankbaar trisch rijden nu echt aan populament. De training helpt je om je hun mannenmodezaak schuin met Aalsmeer en haar winkelend riteit wint. Steeds meer mensen
weer in contact te brengen met je naar de overkant in de Zijdstraat. publiek en zien de verhuizing willen graag stil, zuinig en schoon
eigen wijsheid en kracht en laat Om precies te zijn van nummer met vertrouwen tegemoet. Begin rijden. “En als je ziet wat de Nissan
Leaf allemaal te bieden heeft is
jouw levensenergie weer stro- 64 naar 67. “We vinden het een april zal het zover zijn.
men.” De training is gebaseerd op positief spannende stap.” Aldus Houd hiervoor deze krant, maar dat enthousiasme goed te verklaNLP en Systemisch Werk en be- Christiaan, die doordeweeks het ook de website www.gentle- ren”, zegt Mike Runge van Nieumensplace.com en de social me- wendijk. Was de matige actieradistaat uit vier dagen en één avond. vaste gezicht is in de winkel.
dia in de gaten. Hierop zullen te- us van de vorige Leaf voor somOp 20 en 21 april (hele dag) start
de training Levenskunst, daar- Adam is op zaterdag in Aalsmeer vens mooie openingsacties voor- mige rijders nog een obstakel, nu
kan de Leaf zelfs 378 kilometer afna nog twee hele dagen en één te vinden. De overige dagen bijkomen.
werkt hij in hun eerste filiaal op Door Miranda Gommans
leggen dankzij de 40 kWh accu.
avond.
Volgens de nieuwe WLTP-metinVoor de trainingen Mindfulness de Zuidas in Amsterdam. De
gen (die de werkelijkheid veel been Levenskunst zijn belangstel- nieuwe zaak wordt tweeënhalf
ter benaderen) komt dat neer op
lenden welkom voor een vrijblij- keer zo groot en wordt uitgebreid
270 kilometer bereik als je op de
vend informatie- en kennisma- met kwaliteitsmerken als Hugo
snelweg en in de stad rijdt. De Lekingsgesprek. Bel of mail voor Boss en Tommy Hilfiger. Komenaf is ongeëvenaard stil en sneller
Mindfulness: Joke van der Zwaan, de week wordt de laatste hand
dan ooit. Ook op technisch ge06-23861976 en info@wingsand- gelegd aan de verbouwing. Er
bied heeft de Leaf enorme spronfootprints.nl. Voor Levenskunst: is een nieuwe vloer, stijlvol dongen gemaakt. Met de drietrapsMarianne Buskermolen, 0297- kerblauw gespoten plafonds, er
raket e-Pedal, ProPilot en ProPi324757 en info@tco-aalsmeer.nl. komt een ruime koffiebar, een
lot Park maakt Nissan innovaties
Meer weten over de trainingen piano en vier paskamers. Adam:
en de trainers? Kijk dan op www. “Wij willen alle Aalsmeerders lowingsandfootprints.nl of www.in- kaal bedienen, zodat ze het dorp
fo@tco-aalsmeer.nl. Locatie trai- niet meer uit hoeven. Het onderningen: TCO, Oosteinderweg 272 linge contact groeit in de straat.
Daar bouwen wij graag aan mee.”
in Aalsmeer.
Christiaan vult aan: “Dat we groter gaan wil ook zeggen dat onze
voorraad dat doet. En we krijgen

Rabobank: Samen groeien
in Nederland en daarbuiten

er iedere dinsdagmiddag
van 14:30 – 16:30 uur de
gelegenheid om hieraan mee
te doen. Wij zorgen voor de
materialen en een gezellige
creatieve middag. Heeft u
geen idee hoe u een Granny
moet maken,wij leren het u
graag.

uit hogere segmenten beschikbaar voor de middenklasse. Deze technische innovaties maken
dat je zeer ontspannen en veilig
kunt rijden met de Nissan Leaf.
Ook handig is dat je via een app
op je smartphone de temperatuur in de auto kan bedienen, het
oplaadniveau van de accu kan
controleren en onder andere het
verwachte rijbereik kan bekijken.
De Nissan Leaf barst van de kwaliteiten waarmee hij de toegenomen concurrentie aftroeft. Tel de
scherpe vanafprijs, de lage bijtelling, lage laadkosten en het fraaie
uiterlijk daarbij op en je snapt dat
de Nissan Leaf bij veel mensen
hoog op hun lijstje staat!
Wie ook nieuwsgierig is naar de
Nissan LEAF is bij Nissan Nieuwendijk aan het juiste adres. Mike
Runge weet alles van de volledig
elektrische auto en helpt geïnteresseerden graag verder.

Korte opfriscursussen
Frans en Engels

met hun maatschappelijke impact in de regio. Ook lokaal wil
de Rabobank het verschil maken. De speerpunten daarbij zijn
klanten verder helpen op het gebied van zelfredzaamheid en ondernemerschap. Ook het versterken van de lokale leefomgeving
en bijdragen aan een duurzame
voedselproductie zijn belangrijk.
Ga naar www.rabobank.nl/regioschiphol en lees hier meer over
de maatschappelijke impact van
de Rabobank in de regio.

Aalsmeer - Bij voldoende aanmelding (minimaal drie deelnemers) start Carolyn van Es
korte opfriscursussen Frans en
Engels bij u in de buurt. Misschien een idee voor als u op
vakantie gaat? De cursussen
bestaan uit tien lessen en geven de mogelijkheid om de talen op te halen of ermee kennis te maken. In een rustig tempo gaat de docente aan de slag
aan de hand van een lesboek.
De cursussen worden zowel

overdag als ’s avonds gegeven in Aalsmeer en duren een
uur. De kosten bedragen 90 euro per cursus exclusief het lesboek van 20 euro.
En wie de smaak te pakken
heeft kan in september doorgaan met een vervolgcursus!
Ook bestaat er de mogelijkheid om op te geven voor bijles of privéles. Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Carolyn van Es via 0297-364398.
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DE SCHIJNWERPER OP EEN
BLOEMENZEGELWINKELIER:

colade in zijn winkel. Nu is het de
beurt aan de Keurslagerij in de
Ophelialaan van de Gebroeders
Kruyswijk. John beantwoordt de
vragen.

Keurslager Kruyswijk:

Wat voor winkel heb je?
“Nou, een slagerij dus. Onze specialiteiten zijn belegde broodjes,
vleeswaren, vlees voor barbecue,
gourmet en fondue. En voor het
trekkingen per jaar waarbij prach- de Meerbode de deelnemers in rundvlees hebben wij eigen koeitige prijzen te winnen zijn met als het zonnetje zet in deze rubriek. en.”
hoofdprijs een auto, dus plakken Tweewekelijks wordt hen een vijfloont!
tal vragen voorgelegd. Redmond Hoe lang en waarom ben je lid?
Dit jaar bestaat de Vereniging van Roof van Martinez Chocolatier in “Ach, dat is zo gegroeid. Toen we
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke- de Punterstraat vertelde vorige vroeger schuin aan de overkant
liers vierenzestig jaar, vandaar dat keer over de verrukkelijke cho- zaten (in het pand waar nu Domino’s zit), waren we al lid. Het middel is een goede klantenbinding.
Mensen zijn gék op die zegels
joh. Als we ze een keer vergeten
worden ze bijna kwaad!”

“Mensen zijn gek op bloemenzegels”
Aalsmeer - Bloemenzegels plakken is een begrip in Aalsmeer. Per
twee euro aan boodschappen
ontvang je een zegel. Een volle kaart is twee euro waard, welke je inlevert bij de deelnemende
winkeliers. Vervolgens zijn er een

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Daar kan ik kort over zijn: De gezelligheid met de klanten.”
Wat is de invloed van internet
op je bedrijf?
“Dat is nihil. Wij hebben daar absoluut geen last van. Sterker nog,
bij ons kun je online ook bestellen. We maken er dus alleen maar
positief gebruik van.” www.kruyswijk.keurslager.nl
Hoe zie je de toekomst van je
winkel?
“Die ziet er wel goed. Zolang wij
maar kwaliteit blijven leveren! En
dat doen we.”
Door Miranda Gommans

Vijf generaties vrouwen van één
familie aan de keukentafel
Aalsmeer - De jongste dame is
net vijf weken, de oudste bijna
honderd jaar. Aan de knusse keukentafel wordt eerst een lekkere
kop koffie geschonken met gebak. Anna Joore-Dekkers wil ook
graag een puntje. Ze is er tenslotte bijna honderd mee geworden,
dus dat moet kunnen! Geboren in
de Haarlemmermeer en getogen
in Aalsmeer. Eerst op de Oosteinderweg, toen op de Aalsmeerderweg alwaar haar vader een rozenkwekerij begon en later woon-

achtig in Aalsmeer Zuid. Haar
complete verhaal komt later als
de burgemeester haar een bezoek zal brengen.
Op 31 maart bereikt ze de respectabele leeftijd van een eeuw. Ze
kreeg met haar man vier kinderen. Marianne is daar één van. “Ik
zou eigenlijk Trijntje gaan heten,
maar ik ben blij dat mijn ouders
mij vernoemd hebben naar zichzelf; Maarten en Anna. Zo werd
het Marianne. Met mijn ex-man
kreeg ik een jongen en een meis-

Keur aan gasten bij Radio Aalsmeer

Constantijn Hoffscholte
in ‘Door de Mangel’
Aalsmeer - Een keur aan gasten deze week bij de lokale omroep. ‘Echt Esther’ ontvangt donderdag luchtverkeersleider Frank
Aartman. Voor heel veel jongens
en meisjes is het een droombaan, verkeersleider worden bij
Lucht Verkeers Leiding Nederland. Frank Aartman (35) uit Kudelstaart is luchtverkeersleider
en vertelt donderdag 22 maart alles over zijn werk. Heb jij ook een
leuke vraag voor Frank Aartman?
Mail deze dan naar esther@radioaalsmeer.nl.

Aalsmeer medewerkers op pad
als klusteam om geld op te halen voor Stichting Living Memories. Wil je Robert en Lianda inhuren als klusteam? Ga snel naar
https://letsmakememories.nu/
actie/klusteam-het-b-team/ en
meld jouw klus aan! Dit kun je
zelf als persoon doen, maar ook
namens jouw bedrijf, vereniging,
etc.

‘Let’s Go’ met live talent
Vrijdag hoor je de eerste twee
kandidaten van The Voice of Let’s
Go! Matthias en Isa zijn broer en
Klusteam op pad
zus en komen allebei hun talent
In het kader van de goede doe- laten horen. Matthias is al vaker
lenactie Let’s Make Memories die bij Kim in de studio geweest om
aanstaande zaterdag 24 maart te zingen. Wat hij vrijdag gaat zingaat plaatsvinden gaan Radio gen? Voor het programma ‘Hou

je. Inmiddels ben ik al eenentwintig jaar gelukkig met mijn huidige man en woonachtig in De
Kwakel.”
Desiree werd geboren in 1975 en
gaat al vanaf jonge leeftijd met
Burt Groeneveld. “Ik ben opgegroeid in de Hornmeer en ben
inmiddels terug naar mijn roots.
We kregen vijf kinderen; Jaimy
(1994), Suzanne (1997), Dylan
(1998), toen een poosje niks,
maar na tien jaar begon het toch
weer te kriebelen. Vervolgens

het Schoon: de Afvalrace’ bij Telekids zijn ze op zoek naar kandidaten. Ben jij de perfecte kandidaat? Kim vertelt er alles over.
Natuurlijk is er ook tijd voor muziek. Onder andere de nieuwste
hit van Kinderen voor Kinderen
komt voorbij en misschien ook
wel jouw favoriete hit van dit moment. En wat heeft DJ Faystje in
petto? Je hoort het vrijdag vanaf
18.00 uur bij Let’s Go!
Handbal en fluiten
Afgelopen maandag was Laurens
van Kessel te gast in de Aalsmeerse talkshow ‘Door de Mangel’. De
204e gast vertelde het niet leuk te
vinden toen hij vroeger ‘de zoon
van de dokter’ genoemd werd.
Als jonge sporter handbalde Van
Kessel bij HV Aalsmeer, later verhuisde hij naar RKDES en begon
hij het fluiten leuk te vinden. Tegenwoordig fluit hij zelfs handbalwedstrijden op eredivisie niveau. “Ik hoop ooit nog eens de Final-4 van de BeNe League te mogen fluiten”, aldus de in Leimui-

kregen wij in 2009 Brooke en in
2010 Aiden. Ja, allemaal van dezelfde man!” De net bevallen
Jaimy woont momenteel weer
even in het ouderlijk huis en dat
is hartstikke gezellig. “Het is tijdelijk, want we gaan binnenkort
verhuizen naar Kudelstaart. Daar
komt mijn vriend, Jos Zwartendijk, vandaan. Jaimy zit met haar
kleine spruit op schoot. Een ontzettend makkelijke baby van net
vijf weken oud. Haar naam: Jackie
Sophie. “Het is echt een cadeautje. Dat mag ook wel, want de
zwangerschap (maanden misselijk) en bevalling waren pittig. Het
werd uiteindelijk een keizersnee,
maar laat verder alle ongemakken maar achterwege hoor. Nu is
het goed. Ze slaapt zelfs al door!”
Over-overgrootmoeder glundert
van oor tot oor. “Prachtig toch
zo’n klein grietje in ons midden.”
Het is duidelijk dat er een en al
saamhorigheid is in de familie. Er
wordt zelfs gesproken over regelmatig telepathie. “We voelen elkaar gewoon feilloos aan.” Aldus
de vier generaties vrouwen. Het
lijkt net of de kleine Jackie daar
spontaan van in de lach schiet.
Door Miranda Gommans
den woonachtige Aalsmeerder.
Natuurlijk heeft Laurens de uitdaging aangenomen een opvolger
te zoeken voor volgende week.
Als nieuwe gast komt volgende week Constantijn Hoffscholte naar de studio. “Hij is gestopt
met het Boekhuis en opnieuw
in het diepe gesprongen. Ik ben
erg benieuwd wat hij nu precies
doet.” Presentatoren Mylène en
Elbert zullen Constantijn bekende, maar ook verrassende vragen
voorleggen. Luister dus komende maandag vanaf 19.00 uur naar
‘Door de Mangel’. Radio Aalsmeer
is te beluisteren via 105.9 FM in de
ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en
via www.radioaalsmeer.nl. Elke
dag brengt Radio Aalsmeer informatieve en interessante programma’s. In de nacht en doordeweeks
overdag kan genoten worden van
fijne non-stop muziek. Uitzending
gemist? Surf naar radioaalsmeer.
nl/uitzending-gemist. Volg Radio
Aalsmeer ook op Twitter en Facebook.

Pitchwedstrijd voor leerlingen en Zaailingen. Foto: www.kicksfotos.nl

Jong en ouder aan de pitch

Aalsmeer biedt goed klimaat
aan jonge ondernemers
Aalsmeer - Donderdag 15 maart
was The Beach thé place te be!
Niet alleen op sportief gebied
viel er veel te genieten. Rond de
spannende selectie wedstrijden
voor Olympische Spelen en Europese Kampioenschappen Indoor
beachvolleybal werd er nog veel
meer interessants georganiseerd.
Zoals bijvoorbeeld in de middaguren een pitchwedstrijd voor
leerlingen van het VMBO Wellant
College (met business in hun pakket), voor studenten van MBO opleiding Wellant College Amsterdam en voor een vijftal net gecertificeerde Zaailingen die al een eigen onderneming begonnen zijn.
Met de aanwezigheid van interim
burgemeester Jeroen Nobel en
de wethouders Jop Kluis en Ad
Verburg blijkt wel hoeveel waarde de gemeente hecht aan deze initiatieven. De totale organisatie lag in handen van het Wellant College, Wendy Masselink
namens de gemeente en Kirsten
Verhoef van Sylt Support.

voorbereid. De spits werd afgebeten door Nick Meijer. Een geboren
entertainer! Hoe hij en zijn medeleerling hun producten (lichtgevende brillen ‘leuk voor op feestjes’ en sleutellichtjes ‘handig als je
je fiets in het donker van het slot
moet halen’) presenteerde was
top! Hij kreeg - evenals alle andere pitchers - twee minuten de
tijd om het product toe te lichten.
Over de gedane research, hoe te
financiën (‘wij kunnen scherp inkopen’) en de promotie. Ook Jade Moritz had een goed verhaal
over haar draadloze oortjes. Minke van Dijk en Lara Pronk hielden
een betoog over hun handmade decoratiemateriaal van beton.
De MBO deelnemers waren bij
de voorbereiding ondersteund
door hun docent Roshen Ghisyawan. “Het zijn drie unieke, nog
niet bestaande ideeën, die meetellen voor hun eindproef.” Martine Oostwoud en haar idee Uitzendbureau Food ging er met de
eerste prijs van door. Volgens de
jury hield zij de beste pitch. RuDeskundige jury
ben de Groot met Tinder voor TulDe jury bestond uit Ger Loogman, pen en Ivo Groot met het bloem(gekozen tot Ondernemer van bollenabonnement werd door de
het Jaar 2017 zowel in Aalsmeer jury aangeraden de krachten te
als de provincie Noord-Holland), bundelen. Bij de Zaailingen: AletArjan Bot (Rabobank regio Schip- ta van Oostveen (Yogaletta), Rene
hol), Wouter Jongkind en Jo- Bakker (Praktijk Transformatie),
han Grootscholten. Aan hen was Patricia Overwater (I blended leade schone taak om de beste pit- rning system), Winanda Delzenne
cher te benoemen en een aanvul- (massage in warm water) en Sven
lend advies te geven. Dat deden van den Broek (Broek Markezij met verve door het stellen van ting) koos de jury voor de heldegoede vragen.
re pitch van Aletta van Oostveen.
De prijsuitreiking met op de achGo 2 Do Business
tergrond zwoegende topsporters
De VMBO deelnemers hadden die luid werden toegejuicht was
zich onder het toeziend oog een vrolijke aangelegenheid.
van docent Ronald Pordon goed Janna van Zon

Levarht bezoekt Childslife
groentekassen in Kenia
De Kwakel - De internationale
non-profit organisatie ChildsLife
werkt sinds korte tijd samen met
Levarht, een belangrijke speler in
de internationale markt in teelt
en levering van groente en fruit
uit De Kwakel. Als onderdeel van
het sponsorbeleid waar gezonde
voeding en levensstijl voor kinderen centraal staat, deelt Levarht
hun expertise in broeikassenteelt
met ChildsLife.
ChildsLife plaatst groentekassen
bij scholen en gemeenschappen
in Kenia om de bevolking te helpen op weg naar zelfredzaamheid. De kassen bieden een structurele voedsel- én inkomstenbron en om de productie te kunnen optimaliseren is het partnerschap met Levarht tot stand ge-

bracht. Arjan Levarht van Levarht
en Paul Zantman, tomatenteler bij telerscoöperatie Van Nature, zijn een kijkje gaan nemen in
Kenia. Het werkbezoek bestond
uit een rondleiding langs diverse
kassen in ChildsLife projecten en
een workshop voor lokale telers.
De heren wachtte een zeer warm
welkom en hun advies, kennisoverdracht en de verstrekte zaden en materialen werden met
open armen ontvangen. Zij waren dan ook zeer positief over het
broeikasprogramma van ChildsLife. “Een heel indrukwekkende,
verrassende en bijzondere ervaring die hopelijk een goed en nuttig vervolg gaat krijgen. Een vervolg waar ik hopelijk aan bij kan
dragen”, aldus Arjan Levarht.

Arjan Levarht biedt prachtig vermaak aan de kinderen van Yeemulwa basisschool in Makueni, Kenia. Foto: Ankelien Tuip.
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mor speelt een belangrijke rol in
het werk van Vandenburg en veel
van zijn liedjes bevatten dan ook
woordgrappen of zijn persiflages
op het werk van anderen.

Op 5 april hebben
we weer een

In juni 2013 kondigde de groep
aan te stoppen met het geven
van optredens en concerten.
Het toenmalige ‘allerlaatste concert’ was eind dat jaar in Haarlem.
Hans Vandeburg gaf aan dat de
groep alleen nog als studio-only band zou voortbestaan. Hier
werd verandering in gebracht
nadat het muziekgezelschap bekend maakte dat er een nieuw album uitkomt: ‘Great’. De CD presentatie van dit album staat gepland op 28 april. Met het album ‘Great’ gaat de doorgewinterde singer- songwriter dit keer
hier en daar iets meer de diepte
in, maar vrolijke, catchy en met
Amstelveen - Op zaterdag 12 den eind jaren zeventig bekend typische Sportivo humor doormei staat het legendarische mu- met hits als ‘Rock ‘n’ roll’, ‘Hey girl’ spekte pareltjes zullen zeker niet
ziekgezelschap Gruppo Sportivo en ‘Disco really made it’. Onder ontbreken. De band heeft veel
op het podium in P60. Na ruim aanvoering van zanger en gitarist zin om al hun nieuwe materiaal
4 jaar een studio-only band ge- Hans Vandeburg weet het Haagse te vertolken op de bühne! Zaterweest te zijn, is de band weer te- Gruppo Sportivo, vernoemd naar dag 12 mei vanaf 20.30 uur in P60
rug om het podium te rocken!
een Italiaanse circusact, de har- Amstelveen. De zaal is open vanGruppo Sportivo is een muziek- ten van de mensen te stelen met af 20.00 uur. Kijk voor meer inforgroep in hart en nieren. Ze wer- hun eigenzinnige Nederpop. Hu- matie en kaarten op www.p60.nl.

WATERSPORT
RECREATIE

bijlage

Op 12 mei op de bühne in P60

Gruppo Sportivo gaat
weer optreden!

WILT U HIERIN
ADVERTEREN
EN DAARBIJ
REDACTIONELE
TEKST PLAATSEN?

Pasen in Amsterdamse Bos
Amstelland - Haal met Pasen een
frisse neus in het Amsterdamse
Bos. En kom naar De Boswinkel.
Op de bovenverdieping kun je
de tentoonstelling ‘Momo de Mol’
bezoeken. De Boswinkel is op beide paasdagen open van 10.00 tot
17.00 uur.
Eieren zoeken
Help de Paashaas op zondag 1
april om 12.00, 13.30 of 15.00
uur. De Paashaas is al zijn eieren
kwijt!? Help jij ze zoeken? Misschien mag je zelf ook nog wel
een eitje snoepen? Onder leiding van de commissie Natuur is

euro per persoon, graag gepast
en contant betalen. Start van de
paaswandeling is de Parkeereen Feest en bedoeld voor kinde- plaats Bosrandweg, in het zuiden
ren van 2 tot 7 jaar en hun ouders van het Bos. Vooraf aanmelden:
of begeleiders. Kosten 5 euro per 020-5456100.
kind en 2,50 euro voor volwassenen. Start en aanmelden in de Kabouterpad
Op beide paasdagen kun je met
Boswinkel: 020-5456100.
kinderen van 3 tot 6 jaar het Boskabouterpad lopen en met oudePaaswandeling
Op maandag 2 april kun je om re kinderen kun je de lentespeur14.00 uur een paaswandeling tocht voor het gezin doen. Beimaken met de boswachter. Wan- den op eigen initiatief en start in
del met de boswachter door de De Boswinkel. Zie: www.amsterSchinkelpolder en zie de tekenen damsebos.nl.
van lente. De boswachter vertelt De Boswinkel is gehuisvest aan
onderweg allerlei wetenswaar- de Bosbaanweg 5 en iedere dinsdigheden. De wandeling is ge- dag tot en met zondag geopend
schikt voor iedereen. Kosten 5 van 10.00 tot 17.00 uur.

Interkerkelijke dansgroep

Artsfactory gaat verder
als ‘Hearts Aligned’
Aalsmeerderbrug - De interkerkelijke dansgroep ArtsFactory
heeft een nieuwe naam: Hearts
Aligned. Samen op één lijn, in
hart, dans en geloof. Hearts Aligned is een enthousiaste dansgroep waarbij meer dan 50 dansers betrokken zijn. Regelmatig
verzorgen ze optredens in ker-

ken. Ook worden ze steeds vaker
gevraagd om te dansen op jongerenevenementen door het hele land. Het motto van de dansgroep is: love dance, love God,
love friends. Samen beter worden in dans, bouwen aan vriendschappen en gefocust zijn op
God. Vanuit deze visie wordt er

Provincie NH werkt aan
eilige e ﬁe p den

op woensdag door een enthousiast team van vrijwilligers dansles
gegeven in de Levend Evangelie
Gemeente in Aalsmeerderbrug.
Er zijn dansgroepen voor diverse
leeftijden.
De jongste groep bestaat uit kinderen van 4 tot 6 jaar. Daarnaast
zijn er lessen voor kinderen uit
groep 3 tot 8 van de basisschool,
12-plus jeugd en 18-plussers. Alle
lestijden zijn te vinden op www.
leg.nl. Wil je meedansen of de
dansgroep uitnodigen? Mail dan
naar: dansgroep.heartsaligned@
gmail.com.

le fietspaden maakt deel uit van
het grotere Provinciaal Fietsbeleid dat op dit moment wordt opgesteld, als onderdeel van de provinciale Omgevingsvisie.
Vooruitlopend op het nieuwe
Amstelland - De provincie van hun lokale fietsknelpunten. beleid hebben Gedeputeerde
Noord-Holland investeert 23 mil- Provincie en gemeenten hebben Staten, op basis van het onderjoen euro om de belangrijkste samen een selectie gemaakt van zoek van de Fietsersbond, besloknelpunten in het Noord-Hol- 39 knelpunten die op korte ter- ten al op korte termijn te inveslandse fietsnetwerk op te los- mijn aangepakt kunnen worden. teren in de veiligheid van zowel
sen. Komende twee jaar starten Dit zijn wegen zonder fietspa- provinciale als gemeentelijke
14 projecten die het meest bij- den, fietspaden met veel omrin- fietspaden.
dragen aan de fietsveiligheid. Dit gend verkeer of onveilige overzijn bijvoorbeeld fietspaden vlak steekplaatsen voor fietsers. Gebij scholen, bij bus – of treinstati- meenten kunnen vanaf midden
ons of bij gevaarlijke kruispunten. 2018 een subsidieaanvraag indienen als zij deze knelpunten willen
Aantrekkelijk netwerk
oplossen.
Het doel van de investering is
Amstelland - Het broedseizoen
het zorgen voor veilige fietsrou- Onderzoek knelpunten
tes en een aantrekkelijk fietsnet- In opdracht van de provincie is van start gegaan nu de lente is
werk in Noord-Holland. Van 2018 heeft de Fietsersbond onder- begonnen. Vogels, vogelnesten,
tot 2020 gaat de provincie aan zocht welke problemen fietsers konijnen, hazen, reeën, dassen,
de slag met 14 projecten die het ondervinden op provinciale en vossen en ander wild moeten bemeest bijdragen aan de fietsvei- gemeentelijke fietspaden. Daar- ter beschermd worden tegen verligheid. Zo wordt het kruispunt uit blijkt dat Noord-Hollanders storing door loslopende honden.
bij de drukke N242 tussen Heer- vaak op de fiets zitten en onder- Daarom is er een voorlichtingshugowaard en Waarland veiliger weg naar het werk, strand of de campagne gestart, waarin progemaakt voor overstekende fiet- voetbalclub nog veel obstakels vincie Noord-Holland en Noordsers. Ook maakt de provincie het tegenkomen. In totaal worden in Hollandse natuur- en recreatiestation Heemstede-Aerdenhout het onderzoek 308 fietsknelpun- organisaties samenwerken. De
beter bereikbaar voor fietsers ten benoemd, zowel op provinci- campagne moet hondeneigenavanuit Haarlem. Uiteindelijk hel- ale als gemeentelijke fietspaden. ren bewust maken van de ongepen deze investeringen met het Een knelpunt is bijvoorbeeld het wenste gevolgen van loslopende
veiliger maken van het regiona- ontbreken van een fietspad, een honden in de natuur, met name
le fietsnetwerk in Noord-Holland. te smal fietspad of een onveilig in het broedseizoen. Het broedHiervoor stelt de provincie 16 mil- kruispunt. Dit lijdt tot onveilige seizoen start in maart.
joen euro beschikbaar.
situaties voor fietsers en het ove- Met meer voorlichting willen de
partners hondenbezitters bewusDaarnaast stelt de provincie bij- rige verkeer.
ter maken van de ongewenste inna 7 miljoen euro beschikbaar
vloed op de natuur, zoals de verom Noord-Hollandse gemeen- Toekomstig fietsbeleid
ten te helpen met het aanpakken Het aanpakken van regiona- storing van dieren, zeker in de
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Neem dan vóór woensdag 28 maart
contact op met Brigitte Wels,
tel: 06-54216222 of mail naar:
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

La Spada, fashion for men and women
O.A. KULTIVATE | BALLIN AMSTERDAM | DEUS | PLEASE | CATWALK JUNKIE | ELVY BAGS

SHOP GEMAKKELIJK VIA WWW.LASPADA.NL
GRATIS VERZENDING

Mail: info@laspada.nl • Tel: 0297 727 305

Hondenbezitters opgelet:

Broedseizoen is gestart!
broedtijd. Op borden bij natuurgebieden en op websites van terreinbeheerders staat wat de regels precies zijn. Ook via social
media, informatieborden op locatie en bij bezoekerscentra worden berichten geplaatst. De regels voor toegang verschillen
per natuurgebied. Daarom is het
goed om altijd eerst de toegangsvoorwaarden te lezen, voordat u
een gebied betreedt. Recreanten
die zich daar niet aan houden riskeren een boete.
Verstoren voorkomen
Om te voorkomen dat deze
kwetsbare dieren verstoord worden, moeten honden zijn aangelijnd, zeker in het broedseizoen. In Noord-Holland broeden
veel beschermde vogelsoorten.
Vooral vogels die hun nest op de

grond hebben, maar ook reeën,
konijnen, hazen en hagedissen
worden gemakkelijk door loslopende honden verstoord. Bij dreiging verlaten deze dieren hun
jongen of het nest. Dan is het risico groot dat de jongen verhongeren of de eieren niet uitkomen.
Ook bestaat de kans dat eieren of
jongen worden opgegeten door
roofdieren. In sommige (losloop)
gebieden hoeven honden niet
aangelijnd te zijn. Maar ook daar
geldt dat honden niet achter het
wild aan mogen gaan. Belangrijk om te weten, want het jachtinstinct van honden is moeilijk in
de hand te houden.
Handhaving
Natuurmonumenten, Landschap
Noord-Holland, Staatsbosbeheer,
Goois Natuurreservaat, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland,
Recreatie Noord-Holland en Recreatie Midden-Nederland hebben afgesproken meer te gaan
samenwerken op gebied van

handhaving. De provincie NoordHolland ondersteunt hen daarbij in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst NoordHolland Noord (RUD NHN). De samenwerking is erop gericht om
omwonenden, bezoekers en ondernemers in een recreatiegebied bewust te maken van de geldende regels. Zij kennen soms de
regels niet en zijn zich niet bewust van de impact van hun gedrag. Met een gezamenlijke aanpak kunnen de organisaties hun
capaciteit beter inzetten en eenduidiger optreden.
Foto: Stefani Buijsman,
Natuurmonumenten.
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heb hem niet gestuurd, hij heeft
zelf gekozen.” En verder: “Je kunt
er wel van alles instoppen, maar
dat betekent niet dat je er ook
dát kan uithalen.” Bijzonder was
ook zijn uitspraak: “Je moet je
kind de kans geven pijn te lijden,
daar leren zij meer van. Hij moet
gewoon een keer zijn hoofd stoten, want dat doet hij dan een
volgende keer niet meer.” De extopsporters waren unaniem van
mening dat pamperen weinig
bevorderlijk is voor de zelfredzaamheid. “Wij moesten zelf voor
de centen zorgen. Onze eigen
schoenen poetsen, zorgen dat al
het materiaal op orde was. Daardoor leer je zelfstandiger denken
en ben je in staat om veel beter
en sneller problemen op te lossen. Wat wij organische deden in
de sport was eigenlijk een spiegel voor het bedrijfsleven.” Paralellen vielen er genoeg te trekken. Zowel voor de zelfstandige
ondernemer als voor diegenen
met personeel. “Wie werkt in een
De belangstelling voor de ‘topsport’-avond van Ondernemend Aalsmeer
team moet ook als team kunnen
was groot. Foto: www.kicksfotos.nl
bepalen. Er moet ruimte zijn voor
overleg en vertrouwen dat iedereen alles van zijn kunnen geeft.
Je moet mensen de kans geven
fouten te maken. Eerlijk aangeven dat iets moeilijk voor je is,
Aalsmeer - In de avonduren van nes - ex-beachvolleybalspeler en speelster Heleen Crielaard werd dat zorgt voor vertrouwen resdonderdag 15 maart konden on- inmiddels technisch directeur ten tonele gevoerd. Zij nam deel pect en loyaliteit. Je kunt niet aldernemers - op uitnodiging van van Nevobo Volleybal Nederland. aan 139 interlands en in 1992 aan les zelf doen. Zie de ander niet als
Ondernemend Aalsmeer - in The Aan hem de uitdaging om de on- de Olympische Spelen - nu ís zij een bedreiging. Denk nooit voor
Beach op de fraai gerestaureer- dernemers aan de praat te krij- Head of Marketing bij de Rabo- de ander en heb alles over voor
de tribune van de oorspronkelijk gen. Hij begon met een open- bank. “Topsport gebeurt toch elkaar. Wees een inspiratiebron.
Bloemenveiling plaats nemen. Er hartig verhaal. Met waarschijn- meer in een beschermde omge- Stel doelen over jaren, dat maakt
was anderhalf uur beschikbaar lijk een minder dominant ge- ving”, was haar mening “Als on- het makkelijker om een plan te
voor een interactie-sessie, geleid drag had hij meer met zijn talent dernemer leef je in een snel ver- maken. Doe vooral aan intervidoor Bram Ronnes. Het thema kunnen doen. De chemie tussen anderende wereld, wat je giste- sie. Je moet je eigen stok achter
luidde: Ondernemen is topsport. hem en zijn kompaan binnen ren als ondernemer deed kan de deur zijn. Omring je met jonEen niet zomaar gekozen thema. het speelveld klopte niet. Er was vandaag niet meer tellen. Je moet ge mensen, dat levert mooie leerTijdens de World Tour Beachvol- veel bloed, zweet en tranen no- heel snel inspelen op de feiten. momenten op.’”
leybal waaraan 20 landen deelna- dig om in 2008 het hoogtepunt Stilstaan is gevaarlijk in deze tijd.”
men leek het een mooi moment te bereiken. “Maar de beklimming Zij vertolkte duidelijk de stem van Denken, zien, doen
en een aardige gedachte om een van de Akropolis was steiler dan de ondernemer.
Heiner moest zijn credo nog een
drietal ex topsporters en een flink ik dacht.” Het duo ging uit elkaar.
keer herhalen voor het beklijfde
aantal ondernemers uit te dagen Het was een mooi bruggetje naar Eigen manier
bij het ondernemersgezelschap.
om samen op ontdekkingstocht de ondernemers toe: ‘Wat is het Zeiler Roy Heiner is de meest be- ‘Hoe kun je denken wat je ziet
te gaan en te zien of ondernemen kenmerk van een ondernemer?’
kende Nederlandse wedstrijdzei- en wat je doet?’ Zo hier en daar
inderdaad te vergelijken valt met Vanuit de zaal kwamen ietwat ler. Hij nam vier keer deel aan de werd er wat tegengas gegeven,
topsport. Ruud Vismans - 22 jaar schoorvoetend een aantal ant- Olympische Spelen en geeft nu een mening gedeeld. Toen Ruud
geleden begonnen om de voor- woorden. “Doorzettingsvermo- trainingen die uitdagen en inspi- Vismans het volgende onderdeel
malige Bloemenveiling te trans- gen, geloven in jezelf, passie, uit- reren. Roy heeft een zoon die nu van de avond aankondigde: Het
formeren tot een sportpaleis voor houdingsvermogen, goed in je een bekende wedstrijdzeiler is. bijwonen van een spannende
Beachvolleyballers - nam alvast vel zitten, zorgen dat je fit bent Ronnes wilde weten hoe dat was. wedstrijd op de VIP tribune leek
een aftrap om te vertellen over en blijft, het beste uit jezelf ha- “Kun je hem met al jouw ervaring de anderhalf uur durende sessie
zijn tocht naar succes.
len.” Niemand noemde discipli- vrijlaten?” De vraag was voor- heel wat korter dan 90 minuten.
ne. Iets wat topsporters per defi- al interessant voor ondernemers Maar men was wel zover gekoStilstaan is gevaarlijk
nitie moeten hebben om succes waarvan kinderen meewerken in men dat topsporters en onderneDaarna was het woord aan Ron- te bereiken. Voormalig volleybal- de zaak. Heiner antwoordde: “Het mers wat inspanning betreft beblijft bloed, maar hij moet het hoorlijk aan elkaar verwant zijn.
wel op zijn eigen manier doen. Ik Janna van Zon

OA-avond Ondernemen is topsport:

Ex-topsporters versus ondernemers

Minder vraag naar bloemen
en planten door koufront
Aalsmeer - Na de vlotte start
van de Nederlandse bloemenen plantenexport in januari drukte het koufront van de ‘Russische
beer’ in februari de vraag in grote delen van Europa. Daardoor
stokte de exportwaarde afgelopen maand op 2% onder het niveau van vorig jaar. Naar Rusland
en andere Oost-Europese landen zette de groei door, zo blijkt
uit statistieken van Floridata. Exporterende leden van de VGB
signaleren een snel herstel van
de markt, die tot en met februari met 2% klom tot 1 miljard. Een
jaar voor de Brexit is de onduidelijkheid hierover fnuikend groot.

de groei van Rusland. Met een
plus van 30% tot en met februari is Rusland nu de vierde afzetbestemming voor bloemen en
planten vanuit Nederland. Daarbij moet worden opgemerkt, dat
hierin ook een deel van de exportomzet voor Internationale Vrouwendag op 8 maart is verwerkt.
”Die dag is enorm belangrijk voor
de afzet”, geeft Van Veldhoven
aan. ”Het perspectief van de Russische markt is goed”, vult hij aan.
”De koers van de Roebel is stabiel,
de economie herstellende en ook
het achterland ontwikkelt zich als
afzetgebied.”
Andere Oost-Europese bestemmingen noteren volgens Wesley
Krimp in februari
van den Berg van Floridata ook
De krimp in februari was in het groeicijfers. ”Polen en Tsjechië
bloemen en het plantensegment staan tot en met februari op een Aalsmeer - Zaai Aalsmeer coacht
even groot. De cumulatieve bloe- voorsprong van 10%”, noemt hij startende ondernemers. Dit jaar
namen er 19 aan deel, waaronder
menwaarde zakte daardoor tot als voorbeelden.
vijf ondernemers uit Uithoorn. Op
1% op 708 miljoen. De teller van
9 maart was de slotbijeenkomst.
de plantenexport staat op 6% Onduidelijkheid Brexit
groei, in omzet op 336 miljoen. Dames meldt van klanten in En- Wethouder Economische Zaken
Het aantal handelsdagen was dit geland weinig over de komende Ad Verburg en starters kijken met
jaar hetzelfde als in 2017, toen in Brexit te horen, die over een jaar tevredenheid terug op alweer het
februari een groei van 7% werd op 29 maart z’n beslag moet krij- tweede Zaai Aalsmeer programgenoteerd. In februari 2016 lag gen. ”De koers van het Pond is ma. Tijdens de slotbijeenkomst
de groei op 6%. ”Het was voor- alweer een jaar stabiel”, stelt hij waren er enthousiaste geluiden
al het slechte weer in de twee- vast. ”Het gaat impact hebben, en positieve reacties over het prode helft van februari, waardoor maar welke”, vraagt Van Veldho- gramma Zaai Aalsmeer. Zo gaven
de vraag naar zowel bloemen als ven zich af. ”Door onduidelijkheid de starters aan veel aan de masplanten lager was”, verklaart di- kunnen we niet anticiperen en terclasses sales en social media
recteur Eric Kroet van IBH Export. lijkt wat we doen op speculeren”, gehad te hebben. Ook de coachZijn collega’s Ben Dames van Da- beschrijft hij de positie van de ex- gesprekken vonden zij waardemes Plants en Sander van Veld- porterende groothandel. De VGB vol. De mentor panelavond lehoven van FlowerForce bevesti- deelt de bezorgdheid van de ex- verde de ondernemers veel antgen dat.
porteurs. ”Waar we kunnen drin- woorden en tips. In het panel zagen we aan op snellere duidelijk- ten gerenommeerde AalsmeerOost-Europa blijft groeien
heid”, geeft Mesken aan. De ex- se ondernemers, waaronder John
”Het effect van de ‘Russische port naar Engeland ligt nu 2% Jansen (ATPI), Tom de Vries (Kobeer’ geldt niet voor Oost-Euro- achter op vorig jaar. Toen was de ninklijke de Vries Scheepsbouw),
Mike van de Laarse (Multi Suppese landen”, verwijst Kroet naar achterstand op 2016 zo’n 12%.

Lof van ondernemers
voor 2e editie Zaai
plies), Ger Loogman (Loogman
Tanken & Wassen) en John Celie
(Celieplant).
Ondernemerskracht
Wethouder Ad Verburg: “Starters zijn van belang voor de vitaliteit en modernisering van de
Aalsmeerse economie. Met het
Zaai-programma krijgen zij de
kans zich verder te ontwikkelen.
Versterking van de ondernemerskracht draagt bij aan een economisch sterker Aalsmeer. Het is
vanaf het begin enthousiast ontvangen door Aalsmeerse ondernemers. Ik dank alle Aalsmeerse ondernemers die zich hebben ingezet voor Zaai, alsmede
het bestuur van Ondernemend
Aalsmeer en de Rabobank die dit
project samen met ons deden.”
Volgend jaar start een nieuw programma Zaai. Kijk voor meer informatie op www.zaaiaalsmeer.nl

Patricia Overwater:

‘Zaai is veelomvattend’
Aalsmeer - De afgelopen zes
maanden heeft de gemeente het
startende ondernemers mogelijk
gemaakt een coachtraject te volgen bestaande uit masterclasses,
intervisie avonden, individuele
en plenaire coach sessies. Patricia
Overwater is één van de 19 Zaailingen die kon deelnemen aan dit
project, mede mogelijk gemaakt
door Ondernemend Aalsmeer en
Rabobank Regio Schiphol.
Patricia Overwater had er nooit
aan gedacht om ooit zelfstandig ondernemer te worden. Maar
toch kwam het er van! Neen…
niet meteen want na haar vier jarige HBO opleiding in Diemen,
studeerde zij af als erkend gids.
Zij begon haar loopbaan met
rondleidingen langs de Amsterdamse hofjes, de gevelhuizen
langs de grachten en de beroemde wallen, bezocht het Rijksmuseum en Museum van Loon. Het
was een opstap naar een Internationale carrière. Voor Holland
International vertrok zij naar het
buitenland, liet haar toeristen
Griekenland, Cuba, Spanje, Oostenrijk en Hongarije zien. “Vanwege mijn Europese gidsopleiding
hoefde ik geen plaatselijke gids in
te huren.” Leergierigen kregen de
antwoorden die zij zochten, want
Patricia - dol op interactie - vond
het heerlijk om al hun vragen te
kunnen beantwoorden. Na vier
jaar van het ene hotel in en het
andere weer uit begon het lange
tijd van huis zijn toch te knagen.
Er volgde een loopbaanswitch;
De nieuwe werkgever werd een
commercieel marketing bedrijf.
“Ik kon hier heel goed mijn organisatie kwijt. Zoals bij evenementen rond het EK en WK voetbal.”

valt veel van te leren. Mijn taak
is te kijken naar dat talent en het
meer zichtbaar te maken. Als je
iets doet vanuit jouw talent geeft
dat energie, daardoor krijg je veel
meer lol in het werk. Als je mag
doen wat je leuk vindt en je krijgt
erkenning geef je er ook loyaliteit
voor terug. Overigens kijk ik niet
alleen naar individuele kwaliteiten, maar ook naar de samenstelling van het team. Hoe kunnen
de teamleden elkaar aanvullen
en het beste bij elkaar naar boven halen? Want een goedlopend
team is een ijzersterk team!”
“Enorme sprong”
‘Waarom ga je niet voor jezelf beginnen?’ Het was een vaak gestelde vraag aan Patricia. En in 2017
was de tijd waarop Patricia voelde: Dit is hét moment. “Van het
bedrijf kreeg ik een budget mee
en omdat ik niets wist van zelfstandig ondernemen heb ik dat
geld gebruikt voor verdere scholing. Via een bureau vond ik een
coach, maar dat leidde niet tot
datgene ik er van had verwacht.
En toen lag daar op een dag een
uitnodiging van Zaai in de bus en
ik dacht: Dat heeft zo moeten zijn.
Bij Zaai kreeg ik veel meer uitleg,
ik maakte daardoor een enorme sprong. Zaai is zo veel omvattend, ik vind hier mijn eigen aanpak terug en ik weet dat er voor
de toekomst nog veel meer in zit.
Zaai is voor mij nog lang niet uitgegroeid.” Neem voor meer informatie over Zaai contact op met
Kirsten Verhoef (project-organisator) via 0297-366182 of stuur
een mail: kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon

Doen wat je leuk vindt
Ook dit bleek een tussenfase, Patricia kwam in dienst bij Ricoh Europe. “Ik kreeg daar de kans om
naar Learning and Development
te gaan en werd product trainer.
Ik ben een HBO opleiding Coaching en Begeleiding gaan volgen om coaching- en persoonlijke
effectiviteit trainingen te kunnen
geven. Waar het hier om draait is
dat je mensen geen kunstje leert,
maar hen hun sterktes laat zien
en hun valkuilen, want ook daar

Inwoners trotseren kou
voor gratis compost
Rijsenhout - In geen jaren is het
zo koud geweest op de Landelijke
Compostdag die op zaterdag 17
maart plaatsvond. Bij een gevoelstemperatuur van -10 graden Celsius deelden zo’n 100 medewerkers
van Meerlanden en gemeenten
gratis 55.000 zakken Meer Compost uit aan inwoners in de regio
Amstelland, Haarlemmermeer en
Duin- en Bollenstreek. Traditiegetrouw worden inwoners zo bedankt voor het scheiden van hun
organisch afval. De uitgedeelde
compost is gemaakt van 1.250.000
kilo ingezameld GFT uit de regio.
De compost is een natuurlijke bodemverbeteraar die de bodem
met voedingsstoffen verrijkt en
verschraling tegengaat.
Energiefabriek goed bezocht
Circa 100 inwoners hebben zich
vandaag laten rondleiden in de

Groene Energiefabriek van Meerlanden in Rijsenhout en kregen inzicht in het verwerkingsproces van
GFT. “Ik heb nu met eigen ogen
gezien hoe Meerlanden GFT verwerkt tot nieuwe producten en ik
merk dat mijn motivatie om GFT
te scheiden hierdoor alleen maar
toeneemt”, aldus één van de bezoekers.
Organische afvalstromen
Meer Compost stimuleert de groei
van bloemen en planten op een
milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en
zorgt voor een natuurlijke balans
in de bodem. De compost wordt
gemaakt door een combinatie van
vergisting en compostering van
organische afvalstromen. Meer
Compost is een gecertificeerd product (Keurcompost), vrij van onkruidzaden en ziektekiemen.

Wethouder Ad Verburg deelde samen met Angeline Kierkels, Algemeen
Directeur Meerlanden, compost uit op de milieustraat in Rijsenhout.
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dermijning van de position paper”). Zij waren dus tegen, net als
meerdere CDA- en AB-leden.

Bijzondere laatste raadsvergadering
Aalsmeer - Een bijzondere raadsvergadering afgelopen donderdag 15 maart. Het was de laatste vergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen en burgemeester en wethouders lieten de
‘strenge touwtjes’ licht varen. De
sfeer was goed, tot het vragenuurtje. Bram Heijstek van HAC
had vier moties voorbereid en ingediend en na het voorlezen van
de eerste was de reactie van de
fracties wellicht niet verrassend,
wel opvallend, maar unaniem. Bij
monde van Dirk van der Zwaag
van de VVD werd de op 29 juni
aangenomen motie tot uitvoer
gebracht.

geen gehoor aan. Hij bleef tot ongenoegen van de andere fracties,
die het burgerlijke vertrouwen
van de gemeenteraad door zijn
lidmaatschap behoorlijk voelden
dalen. De politieke samenwerking werd beëindigd en aan deze
motie werd dus gehoor gegeven.
Alle fracties, buiten HAC natuurlijk, schaarden zich goedkeurend
achter het VVD standpunt.
Bram Heijstek las zijn moties (over
afval, illegale bewoning, rookvrije
entree en luchtbelasting voor
Schiphol) voor en volgens de officiële regels moest voorzitter Nobel vragen wie voor de moties
waren. Slechts het vingertje van
de HAC-voorman ging omhoog.
Vertrouwen opgezegd
Voor meer reuring, zeker na deze
In deze motie zeggen de fracties stilte, zorgde de motie van PACT,
het vertrouwen in Bram Heijstek ondersteunt door lijst Kuin: “Gevan HAC op vanwege niet integer noeg is genoeg”. Een duidelijen grensoverschrijdend gedrag. ke boodschap aan Schiphol dat
Aan Heijstek werd gevraagd het de maat voor Aalsmeer vol is. De
raadlidmaatschap op te zeggen, fracties waren het hier mee eens,
maar hier gaf de HAC-man toen maar één zinnetje viel niet goed

Hoofdrol voor jongeren
tijdens 2e debatavond
Aalsmeer - Op woensdag 14
maart schuifelden oudere in politiek geïnteresseerden het jongeren onderkomen Place2Bieb
in Kudelstaart binnen. Achter
de tafels stonden de lijstrekkers:
Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer,
Wilma Alink-Scheltema van D66,
Bram Heijstek van HAC, Robert
van Rijn van VVD, Robbert-Jan
van Duijn van CDA, Ronald Fransen van GroenLinks en Jelle Buisma van de PvdA. De avond was in
handen van gespreksleiders Peter Maarsen en Wim Bartels. Geleerd van het eerste politieke debat was de tweede avond iets anders ingedeeld. Niet meer een
één op één debat, maar een onderlinge discussie die zou moeten zorgen voor wat meer leven
in de brouwerij.
Na een vijftal stellingen over onder andere parkeren, openbaar
groen, buurtteams en kunst en
cultuur, konden vanuit de zaal
vragen gesteld worden.
Een zaal die de gehele avond onrustig bleef. Voor een deel te wijten aan de lijsttrekkers zelf. Regelmatig werd er tevergeefs om stilte gevraagd. Die stilte lukte de
twee jongeren uit Syrië en Iran

wel. Eerst een jongen van dertien,
nog maar drie jaar in Nederland
en zo goed Nederlands sprekend.
In geweldige bewoording verbeeldde hij de toestand van een
trapveldje, verrotte doelpalen en
gaten in het veld waar geen grasspriet meer te vinden is. Hij legde
uit hoe belangrijk het jongerencentrum was. Vervolgens was er
een 16-jarig Iraans meisje, die ook
al zo mooi Nederlands sprak en
zo prachtig uitlegde hoe belangrijk Place2Bieb is. Hoe het haar
thuis geworden is, zij vrienden
heeft kunnen maken waaraan zij
haar verdriet en vreugde kwijt
kan. Zij vertelde over haar thuissituatie, een zieke moeder die vele operaties heeft moeten ondergaan, die nog geen Nederlands
spreekt omdat zij geen geld hebben de cursus te betalen. Zij vertelde over haar drie baantjes die
zij heeft om haar ouders financieel te ondersteunen. Het bleef
oorverdovend stil na haar verhaal, de zaal had iets te verwerken. De politici beloofden geen
gouden bergen, maar gingen wel
kijken wat zij kunnen doen aan
dit schrijnende geval.
Janna van Zon

De lijsttrekkers tijdens het tweede politieke debat in Place2Bieb.
Foto: www.kicksfotos.nl

bij verantwoordelijk wethouder Robbert-Jan van Duijn: ‘De
gemeente Aalsmeer geen vertrouwen heeft in de MER cijfers
die Schiphol en de rijksoverheid
over Schiphol verspreiden’. Deze
MER cijfers zijn nog niet bekend
en dan bij voorbaat zeggen hier
geen vertrouwen in te hebben,
vond hij niet echt bevorderlijk
voor de onderhandelingen die
hij voert en wil blijven voeren aan
de hand van de onlangs gepresenteerde position paper met de
luchthaven om tot compromissen te komen.
“Ik wordt op een achterstand gezet.” Ronald Fransen van PACT
daarentegen zei dit zinnetje te
zien als de menselijke kijk (twijfel)
op het vertrouwen dat nu toch
wel geschaad is en herwonnen
moet gaan worden.
Volgens Robbert-Jan van Duijn
was de motie overbodig. “De motie zegt in grote delen wat in onze
position paper staat.” Stemverklaringen in deze kwamen van Dirk
van Willegen van het CDA (“Twee
slagen terug voor de wethouder”) en Dirk Stoker van AB (“On-

“Genoeg is genoeg”
Toch werd de motie aangenomen, twaalf stemmen voor en negen stemmen tegen. Met de motie is het college opgedragen als
uitgangspunt tijdens de gemeentelijke inzet in de (toekomstige)
gesprekken over (de groei van)
Schiphol “Genoeg is genoeg” te
hanteren. Schiphol mag ten opzichte van 2017 niet meer groeien
omdat voorkomen moet worden
dat de 500.000 vluchten wordt
overschreden. Verder dient er een
evenwichtigere verdeling te komen van het vliegverkeer over de
verschillende banen: Aalsmeer
wordt te zwaar belast. En alle creatieve middelen moeten worden
ingezet om het dreigende onheil van groei ten opzichte van
500.000 vluchten voor Aalsmeer
na 2020 te voorkomen.
Rooie dorp en hotel
Eenstemmig waren de fracties
deze avond over de onderwerpen
op de agenda: Bestemmingsplan
Nieuw Oosteinde – Machineweg,
waardoor nu eindelijk (en hopelijk snelle) stappen gezet kunnen
worden voor ‘herbouw’ van het
Rooie Dorp, aan de Kudelstaartseweg 60 (voormalige plek Pannebar) mogen zeven woningen
gebouwd worden en groen licht
is gegeven voor de komst van Hotel De Zwerm met maximaal 500
kamers in Green Park Aalsmeer.
Tot slot: De heer Onno Matheijsen
is tijdens de raadsvergadering officieel benoemd tot plaatsvervangend griffier. De eed is hem afgenomen door burgemeester Jeroen Nobel.
Oude en nieuwe raad
Op dinsdag 27 en donderdag 29
maart zijn er speciale raadsvergadering. Op 27 maart wordt in de
raadzaal officieel afscheid genomen van de oude gemeenteraad
en op 29 maart vindt de installatie van de nieuwe gemeenteraad
plaats. Beide bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur, zijn openbaar (publiek welkom) en duren
tot rond 21.00 uur.

Snelheidscontroles door
politie: 21 bekeuringen
Aalsmeer - De politie van
Aalsmeer en Uithoorn heeft op
vrijdagmiddag 16 maart een lasercontrole gehouden langs een
viertal wegen in de beide gemeenten. Gecontroleerd is er
tussen vier en zes uur op de
Bachlaan, de Aalsmeerderweg,
de Oosteinderweg en de Zijdelweg. Op alle vier de wegen is 50
kilometer per uur de maximum
snelheid. Er zijn totaal negen bekeuringen uitgeschreven. De
hoogst gemeten snelheid was
liefst 94 kilometer per uur.
In de avond is een snelheidscontrole gehouden op de Burgemeester Kasteleinweg. Hier geldt
een maximum snelheid van 50 kilometer per uur. Bij de gemeente
komen regelmatig klachten bin-

nen over deze ‘racebaan’. De lange, rechte tweebaansweg heeft
ook niet de uitstraling van een
‘dorpsweg’ en menigeen rijdt
toch gauw 60 tot 70 kilometer.
De politie heeft hier rekening gehouden en gemeten is voor snelheden vanaf 80 kilometer per uur.
Dit leverde toch nog twaalf boetes op. De hoogst gemeten snelheid was net geen dubbele overschrijding van de geldende maximum snelheid: 98 kilometer per
uur! De politie is, na overleg met
de gemeente, voornemens de komende weken vaker op snelheid
te gaan controleren op met name
de lange rechte wegen (lintwegen). Geen zin in een bekeuring?
Dan het gaspedaal onder controle houden!

Aalsterveen of Amstelsmeer?
Aalsmeer - Veel belangstelling
was er afgelopen maandag 19
maart voor het derde en laatste
verkiezingsdebat in het gemeentehuis. Op zoveel publiek was
zelfs niet gerekend. Er moesten
door de bodes snel stoelen bijgezet worden. De zeven lijsttrekkers
kregen ook dit keer vragen en
stellingen van de presentatoren
Peter Maarsen en Wim Bartels.

graag te zien dat de zelfstandigheid van Aalsmeer beter geëtaleerd wordt. Beleidsmedewerkers
die Aalsmeerse onderwerpen behandelen terughalen naar het eigen gemeentehuis, stelde Wilma
Alink (D66) voor. Jelle Buisma
(PvdA) gaf aan tevreden te zijn
over de ambtelijke samenwerking, maar vond dat gezamenlijk
gemaakt beleid wel aangepast
zou moeten worden aan elke geEigen identiteit
meente apart. “Aalsmeer is een
Over onder andere de ambtelijke groot goed.”
samenwerking met Amstelveen Positief en werkbaar dus, maar
ging het gesprek. Het werd al snel hier denkt Bram Heijstek (HAC)
duidelijk dat alle fracties de eigen heel anders over. Hij gaf aan teidentiteit van Aalsmeer heel be- rug te willen naar de oude situlangrijk vinden. Meer dan alleen atie. “Het heeft het doel niet geambtelijke samenwerking ofwel haald, er moet geld bij.” Robert
samensmelten tot één gemeente van Rijn was scherp: “Misschien
zien allen niet zitten en is, als het komen deze hoge kosten wel
aan de Aalsmeerse politiek ligt, door al jouw ingediende vragen
niet aan de orde. De twee presen- en moties.” Het mildst was het
tatoren lieten de lijsttrekkers wel antwoord van Robbert-Jan van
alvast kiezen tussen twee nieu- Duijn: “De samenwerking heeft
we namen: Aalsterveen of Am- ons expertise opgeleverd.”
stelsmeer. Er werd geen keuze gemaakt. Van de mogelijkheid werd Nieuwe burgemeester
gebruik gemaakt om ‘pas’ te zeg- Als het aan de fracties ligt gaat
gen. Niet overigens door CDA- er na de verkiezingen wel een
man Robbert-Jan van Duijn, die andere wind waaien in politiek
koos voor Kudelstaart.
Aalsmeer. Allen kiezen voor een
brede samenwerking. Geen geBetere kennis
kissebis meer, maar gezamenDe ambtelijke samenwerking zou lijk concrete stappen maken voor
wel beter moeten worden, zo ga- Aalsmeer en haar inwoners. En
ven de lijsttrekkers aan. Robert als alle onderhandelingen zijn
van Rijn (VVD) zei graag te wil- gevoerd, de gemeenteraad en de
len zien dat de organisatie een wethouders geïnstalleerd, wacht
betere kennis vergaarde over de eerste belangrijke stap: VerkieAalsmeer en haar evenemen- zing van een nieuwe burgemeesten. Ook Ronald Fransen (Groen- ter. Interim Jeroen Nobel mag wel
Links) gaf aan iets meer bekend- solliciteren, maar ‘gewoon’ aanheid met de plaats Aalsmeer te blijven als eerste man is niet wat
willen bij de ambtenaren. Dick de partijen voor ogen hebben.
Kuin (Absoluut Aalsmeer) gaf aan Foto: www.kicksfotos.nl

Behoefte jonge mantelzorgers in beeld

Onderzoeksproject Jong
en Zorgend een succes
Aalsmeer - Eén op de vier jongeren is mantelzorger. Zij groeien op met een langdurig ziek, depressief, gehandicapt of verslaafd
familielid. Het project Jong & Zorgend onderzocht wat jonge mantelzorgers belangrijk vinden en
wat ze nodig hebben. Dit gebeurde niet eerder op deze schaal. De
eindrapportage levert een aantal
aanbevelingen op. De gemeenten gaan hier nu mee aan de slag.
Wethouder Ad Verburg: “De vier
wethouders van de betrokken
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn onderschrijven de uitkomsten van het project. Zij willen er
dan ook gezamenlijk voor zorgen
dat jonge mantelzorgers de ondersteuning krijgen die zij nodig
hebben. De vier gemeenten trekken samen op om de voorstellen
uit te voeren. Het streven is dat
vanaf 2019 jonge mantelzorgers
volledig zijn opgenomen in de reguliere werkzaamheden van de
betrokken partijen.”
Helder beeld
Mantelzorg & Meer kreeg door

gesprekken met jonge mantelzorgers en professionals een helder beeld van de problematiek
en ondersteuningsvraag. Ook
konden zij vragen op de website www.jongenzorgend.nl beantwoorden. Hieruit blijkt dat ruim
driekwart van de jonge mantelzorgers emotionele problemen
ervaart. Meer dan de helft heeft
problemen binnen het gezin en
op school. Tijdens de gesprekken
en brainstormsessies kwamen
ook wensen voor ondersteuning
naar voren: gezinsondersteuning,
contact met lotgenoten bijvoorbeeld via WhatsApp, ondersteuning op school en betere informatie.
Aan de slag
Mantelzorg & Meer en de gemeenten gaan aan de slag met
de voorstellen uit de rapportage.
Te beginnen met het koppelen
van gezinnen met jonge mantelzorgers aan het bestaande aanbod. Daarnaast door met professionals uit te zoeken wat nodig is om doorverwijzing in de
toekomst soepel te laten verlo-

pen. Verder starten ze WhatsApp
groepen om jonge mantelzorgers
met elkaar in contact te brengen.
Ook willen Mantelzorg & Meer en
de gemeenten de problematiek
van jonge mantelzorgers onder

de aandacht van scholen blijven
brengen. Met Mezzo en JongeMantelZorgersPro gaat Mantelzorg & Meer werken aan een landelijke website voor jonge mantelzorgers.
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Kom in de Kas op 7 en 8 april

Kinderfeest op 27 april op Raadhuisplein

Aalsmeer - De wereld van de
glastuinbouw is kleurrijk en zit
vol verrassingen. Tijdens Kom in
de Kas op zaterdag 7 en zondag
8 april kan de consument kennis
maken met deze verrassende wereld die achter het glas van de kas
schuil gaat. In regio Aalsmeer nemen zes bedrijven deel, dit jaar
is er gekozen voor de Hoofdweg
in De Kwakel. Van 10.00 tot 16.00
uur openen de bedrijven hun
deuren om de mensen te laten
zien en ervaren wat voor moois er
allemaal groeit in de kassen.

Aalsmeer - Elk jaar organiseert de Stichting Oranje Comité Aalsmeer op Koningsdag een
gezellige kindermiddag op het
Raadhuisplein. Allerlei attracties
worden neergezet en jongens
en meisjes kunnen in de ballenbak, de draaimolen, op de springkussens en onder andere ballen
gooien. Bij alle attracties is natuurlijk begeleiding en toezicht
nodig. Hiervoor is het Oranje Co-

Oranje Comité Aalsmeer
zoekt vrijwilligers

Wereld van glastuinbouw
is kleurrijk en verrassend
deling Aalsmeer is aanwezig met
een standje. Voor de kinderen is
er een springkussen en op zaterdag kunnen ze een clown tegenkomen die trucjes met CO2 uithaalt. Zaterdagmiddag is er een
muzikaal optreden van Shantykoor de Brulboeien, zondag rond
de middag is er een ballonnen
clown en op zondagmiddag een
optreden van Opera Familia. Kinderen kunnen meedoen aan een
interactieve speurtocht waarmee
de beleving in de kas wordt vergroot. Meedoen aan deze speurtocht kan door thuis alvast de KoKleurrijke toekomst
mInDeKas app te downloaden
Thema van Kom in de Kas 2018 (geschikt voor Android en Apple).
is een kleurrijke toekomst. En- Kom in de Kas is een heerlijk uitje
thousiaste glastuinbouwonder- voor het hele gezin, lekker in de
nemers laten dit weekend zien buurt en helemaal gratis.
hoe zij dag in dag uit bezig zijn
om smaakvolle groenten, kleu- Over Kom in de Kas
ri-ge bloemen en verrassende Kom in de Kas is het grootste pupotplanten te kweken en hoe zij blieksevenement van de Nederdaarbij voortdurend op zoek zijn landse glastuinbouw en wordt in
naar nieuwe smaken, nieuwe 2018 voor de 41e keer georganikleuren en vormen. Wat voor dit seerd. In regio Aalsmeer nemen
jaar heel bijzonder is dat de Firma zes bedrijven deel om te laten
Duijnisveld deel neemt aan Kom zien waar ze trots op zijn: mooie,
in de Kas. Zij hebben een com- verse, gezonde en veilige natuurpleet nieuwe kwekerij en kweken producten. De ope-ningstijden
op 9 ha paprika’s. Verder doet er zijn van 10.00 tot 16.00 op zatereen potorchideeën kwekerij, een dag 7 en zondag 8 april. Parkeren
bolbloemen/bloembollen bedrijf, kan op het parkeerdak van Bloehortensia kweker/vermeerder- menveiling Royal FloraHolland
deraar, kuipplanten kweker/ver- (Legmeerdijk 313, Aalsmeer),
meerderaar en een akkerbouwer, vandaaruit rijden gratis pendeldie aardappels kweekt, mee. Wat bussen naar de bedrijven. Kom
een diversiteit aan bedrijven.
in de Kas is gratis toegankelijk en
wordt mede mogelijk gemaakt
Veel te beleven
door GroentenFruit Huis, RoyBehalve rondleidingen op de be- al FloraHolland, Interpolis en Radrijven en ontdekken hoe alles bobank. Volg Kom in de Kas ook
groeit en bloeit, worden er ook via Facebook, Twitter en Instaandere interessante activiteiten gram. Voor meer informatie kijk
georganiseerd. Groei en Bloei af- op www.komindekasaalsmeer.nl.

Lustrum Aalsmeer Flower Festival

Naast bloemen, ook foto’s
en kunst in The Beach
Aalsmeer - Tijdens het eerste lustrum van het Aalsmeer Flower
Festival (AFF) op zaterdag 16 en
zondag 17 juni wordt The Beach
van sportpaleis omgetoverd tot
een bloemenwalhalla waar duizenden bezoekers zich kunnen
laven aan een rijk geschakeerde schoonheid van het product
waaraan Aalsmeer zijn wereld beroemdheid heeft te danken: De
Bloem!

tival nog meer luister bij te zetten. Een vakjury kiest uit de inzending de mooiste foto’s. Patrick
Spaander (Foto de Boer) vergroot
de foto’s op tentoonstellingsformaat en Janna van Zon draagt
zorg voor de inrichting. Als thema voor de fotowedstrijd is gekozen voor ‘Bloemen houden van
mensen’. Foto’s kunnen tot 15 mei
worden ingestuurd naar www.
aalsmeerphoto.nl.
Een unieke kans om uw geselecInschrijven fotowedstrijd
teerde foto aan een breed puHet AFF nodigt hierbij fotografen, bliek te tonen. Het zijn de bezoezowel professionals als hobbyis- kers die uiteindelijk bepalen welten, uit om deel te nemen aan de ke foto het allermooist gevonden
fotowedstrijd om het Flower Fes- wordt.
In The Beach werd afgelopen weekend het startsein gegeven voor het
Aalsmeer Flower Festival op 16 en 17 juni aanstaande. Onder andere
werd een uit Japan overgewaaide Hana Ike Battle (in 5 minuten een mooi
bloemstuk maken) gehouden. Menig bezoeker heeft vast foto’s gemaakt.
Het inzenden voor Aalsmeer Photo waard? Foto: www.kicksfotos.nl

kaartronde begonnen. Er kan deze avond geklaverjast en bij voldoende belangstelling gebokst
worden. Geheel in de paassfeer
wordt het prijzenpakket gevormd
Bovenkerk - IJsclub De Klei- door eieren. Het motto ‘geen van
ne Poel organiseert op vrijdag de kaarters gaat zonder eieren
23 maart een paasdrive in het naar huis’ geldt ook dit jaar weer.
Noorddamcentrum in Bovenkerk. De kaartavond wordt besloten
Vanaf 19.30 uur is de zaal open. met een verloting met een keur
Op 20.00 uur wordt met de eerste aan prijzen.

Paasdrive bij
De Kleine Poel
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Schenking aan Zonnebloem afdelingen

OVAK jaarvergadering
vlot verlopen
Aalsmeer - Traditie getrouw
houdt de Ouderen Vereniging
Aalsmeer en Kudelstaart (OVAK)
haar jaarvergadering op de tweede woensdag in de maand maart.
Het Dorpshuis was ook deze keer
weer goed gevuld met belangstellenden. Om exact 14.00 uur
opende voorzitter Iman Mosselman de bijeenkomst met iedereen hartelijk welkom te heten,
in het bijzonder de nieuwe leden. De bestuursleden werden
voorgesteld. Een ingebracht punt
om meer digitale post aan te leveren werd aan de orde gesteld.
Daar wordt binnen de vereniging
aan gewerkt en de website van
OVAK zal binnenkort worden vernieuwd. Ook werd genoemd dat
door de toenemende leeftijd of
ziekte, een beroep gedaan wordt
aan leden om zich te melden om
op een reservelijst te worden geplaatst voor bijvoorbeeld de bezorging van het maandblad de
Doorvaart. De midweek zal dit
jaar worden vervangen door dagtochten en daarop kan men zich
binnenkort inschrijven. Voor alle punctuele bestuursleden en
de tientallen vrijwilligers vroeg
de voorzitter een warm applaus.
De ouderen vereniging heeft een
goed jaar achter de rug en er is
weer heel veel georganiseerd. In
een moment van stilte werden de
67 leden die OVAK in 2017 ontvallen zijn herdacht.
Het verslag van de laatste jaarvergadering werd door de secretaresse voorgelezen en ook op het
jaarverslag 2017 kon worden gereageerd. De financiën binnen
de vereniging zien er goed uit en
de kascommissie heeft de zaken
in februari gecontroleerd en verzocht nu het bestuur van OVAK te
déchargeren voor het gevoerde
financiële beleid. Plezierig te melden was het feit dat ook in 2019
de contributie voor een echtpaar
25 euro blijft en voor een alleengaande 15 euro. Uiteraard een
blijde reactie vanuit de zaal!
De diverse commissies deden
verslag en opnieuw was de conclusie dat er binnen de vereniging op het gebied van sport en
spel, zowel binnen als buiten,
voor elk wat wils is mits de gezondheid dat toe laat. De com-

mité naarstig op zoek naar vrijwilligers, zo’n veertig in totaal.
Zonder vrijwilligers geen feest,
dus doe mee en geef je op voor
vrijdag 27 april. Ook een idee
voor wie nog een maatschappelijke stageplek zoekt. Koningsdag
telt mee! Iedereen vanaf 16 jaar
kan en mag meehelpen, graag
zelfs. Voor meer informatie en opgave kan een mail gestuurd worden naar iris@aalsmeeroranje.nl.

missie Lach en Traan doet heel
veel leden een plezier door aandacht te geven op leuke en helaas ook minder leuke momenten. Een toelichting op het ledenbestand, onder andere de leeftijdsopbouw, werd gegeven.
Welkom en afscheid
Drie aftredende bestuursleden
waren herkiesbaar en het is fijn
dat zij nog een periode door gaan
met hun werk. Corrie Verweij
werd als nieuw bestuurslid voorgesteld. Zij draait al een poosje
mee binnen de ouderenvereniging door administratief werk te
verrichten voor de reiscommissie.
Een verdere taakinvulling volgt
zeker nog. Met applaus werd zij
verwelkomd om vervolgens ook
op het podium plaats te nemen.
Corrie werd daar hartelijk welkom
geheten en een prettige tijd toegewenst.
Afscheid werd genomen van Nel
van der Ven die 20 jaar bestuurlijk
vrijwilligerswerk heeft verricht,
waarvan 10 jaar binnen OVAK als
onder andere tweede secretaris.
Daar komt bij dat zij veel computerkennis bezit en daar heeft
de vereniging haar voordeel mee
gedaan. Gelukkig blijft zij op de
achtergrond nog betrokken en
zal zij bepaalde werkzaamheden
blijven verrichten. Nel, haar man,
haar kinderen en kleinkinderen
werd alle goeds toegewenst en
terecht onderstreepten de leden
haar grote inzet met een staand
applaus.
Vanwege het komende 10-jarig bestaan wil OVAK iets extra’s doen voor mensen die dat
nodig hebben. De vergadering
werd gevraagd akkoord te gaan
met een schenking van 500 euro
aan zowel de Zonnebloem afdeling Aalsmeer als ook aan de afdeling Kudelstaart. Ook hier kon
de zaal zich volledig in vinden.
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Een ieder werd
nogmaals door voorzitter Mosselman bedankt en succes gewenst.
Toen was het tijd om een drankje te gaan nuttigen gevolgd door
een spelletje bingo voor degenen
die daar interesse in hadden. Een
goede vergadering kwam ten
einde.

Weer Nationale Diabetes
Challenge in Kudelstaart
Kudelstaart - Ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes. De gemiddelde
zorgkosten voor iemand met diabetes bedroegen in 2013 ruim
9200 euro. En dat terwijl er een effectief en gratis medicijn beschikbaar is: beweging. In sommige
gevallen komen mensen met diabetes type 2 zelfs helemaal van
hun medicijnen af, alleen door
een gezondere leefstijl. En toch
blijft in beweging komen voor
veel mensen moeilijk. Fysio & Fitness Kudelstaart Aalsmeer gaat
helpen en doet, in samenwerking
met Team Sportservice Aalsmeer,
ook in 2018 mee aan de Nationale Diabetes Challenge (NDC). De
NDC is een wandelevenement
dat bedoeld is om de gezondheid
en kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren.
Uiteraard zijn mensen die geen
diabetes hebben ook van harte
welkom om meer de wandelen.
Het doel is om vanaf april in 20
tot 25 weken te trainen naar een
afsluitende vierdaagse in september. Tijdens deze wekelijkse wandelingen wandelt een zorgverlener van een van de praktijken uit
Aalsmeer en Kudelstaart mee. Tijdens de afsluitende vierdaagse
wandelt de groep 5, 10, 15 of zelfs

20 kilometer. De vierde dag van
die vierdaagse komen alle deelnemers samen in het Olympisch
Stadion om daar de slotafstand
te wandelen op het NDC Festival.
Op dinsdag 3 april aanstaande van 19.00 tot 20.00 uur organiseert Fysio & Fitness Kudelstaart Aalsmeer een informatieavond over de Diabetes Challenge in haar centrum aan de Kudelstaartseweg 243 (naast de RK
St.Jankerk). Het eerste kwartier
wordt er informatie gegeven over
de challenge en alles eromheen,
daarna wordt er nog drie kwartier
gewandeld. Iedereen die interesse heeft is welkom. De Nationale
Diabetes Challenge is een initiatief van de Bas van de Goor Foundation, die zich inzet om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door sport
en beweging. In 2017 bracht de
NDC bijna 3000 mensen met diabetes in beweging. De stichting
van de oud olympisch volleybalkampioen hoopt ook dit jaar
weer op deze massale belangstelling. Meer weten over bewegen met diabetes? Kijk op www.
bvdgf.org. Meer informatie en/of
meedoen aan de challenge? Kijk
op www.nationalediabeteschallenge.nl/kudelstaartaalsmeer.

den er miljarden in het zwerfafval.
Hier valt simpelweg niet tegen
op te ruimen. “Terwijl wij met de
troep blijven zitten, telt de drankenindustrie haar winst”, gaat
Garby verder. Afgelopen donderdag heeft de Staatsecretaris van
Infrastructuur en Milieu, Stientje
van Veldhoven, besloten om de
uitbreiding van statiegeld op kleine flesjes (over blikjes werd niet
eens gesproken) met 3 jaar uit te
stellen. Het bedrijfsleven krijgt in
de tussentijd de kans om met betere maatregelen te komen om
een reductie van 70 tot 90% plastic flesjes in het zwerfafval te verwezenlijken. “Door lege blikjes en
plastic flesjes terug te sturen naar
drankenproducenten, wijzen we
hen op hun aandeel in het groei-

ende zwerfafvalprobleem. Roep
ook de drankenindustrie op tot
meer verantwoordelijkheid”, aldus Garby. Hoe je dit kunt doen
kun je lezen op http://recyclingnetwerk.org/acties/back-sendercampagne/

Zaterdag landelijke opschoondag

Een schoon Aalsmeer
ligt voor het oprapen
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 24 maart is weer de jaarlijkse landelijke opschoondag. Garby Aalsmeer roept alle inwoners
in de gemeente op om hun eigen straatje, buurtje en/of in en
om hun eigen tuin de rommel op
te ruimen. Dit is hard nodig, want
er ligt helaas weer veel zwerfafval èn hondenpoep in de natuur.
Hondenpoep is minstens net
zo schadelijk voor het milieu als
zwerfafval. Veel hondenbezitters
claimen dat hondenpoep binnen
zo’n 15 dagen wel afgebroken is
door de natuur. Fout! Hondenpoep is net zo gevaarlijk als chemisch afval: hondenpoep bevat
namelijk veel bacteriën die heel
schadelijk zijn voor andere dieren (en kleine kinderen en mensen met een verminderde weerstand). Deze bacteriën kunnen

zorgen voor uitbraken van ziektes als cholera en dysenterie. “Als
je zwerfafval opgeruimd houdt,
hoef je niet steeds op te ruimen”,
zegt Garby Aalsmeer. “Ik vertel u
toch niets nieuws als ik zeg dat
blikjes, flesjes en andere verpakkingen in de afvalbak horen zodra ze leeg zijn? Is het ècht te veel
gevraagd om het even mee te nemen naar een afvalbak? Natuurlijk zijn er veel mensen die nooit
iets op straat gooien, maar hoe
komt er dan toch zoveel zwerfafval op straat, in de bosjes en in de
sloten?”
Uitstel uitbreiding statiegeld
De drankenproducenten brengen steeds meer drankjes op de
markt in wegwerpverpakkingen.
Ruim 1 miljoen flessen per minuut wereldwijd. Daarvan belan-

Oproep Garby Aalsmeer
Garby roept alle inwoners van de
Gemeente Aalsmeer op om rond
24 maart in ieder geval de eigen
buurt, in en om de eigen tuin, te
ontdoen van zwerfafval. Maar
meer mag natuurlijk altijd! Hiervoor zijn gratis grijpers verkrijgbaar op afspraak. Stuur hiervoor
een mail naar garby.aalsmeer@
gmail.com of bestel een grijper
via de Facebookpagina van Garby Aalsmeer.
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Subsidie voor versterken
recreatieve voorzieningen
Aalsmeer - Steigers waar iedereen aan kan leggen; creëren kleinere routes die regionale vaarroutes met elkaar verbinden;
rustplaatsen voor mensen die
een rondje varen; kano-overhalen. Sinds kort is er subsidie voor
bewoners en bedrijven die het realiseren hiervan mogelijk maken
in het Bovenlandengebied.

meente met talloze mogelijkheden. Met de Westeinderplassen
heeft de gemeente Aalsmeer het
grootste binnenwater van NoordHolland. Langs het waterrijke gebied zijn er meer dan 40 jachthavens, verschillende bootverhuurlocaties en is er ruimte genoeg
om op en om het water te recreeren.

Speerpunt
“Het verbeteren van aanbod voor
waterrecreanten in Aalsmeer is
een van de vijf speerpunten uit
de Agenda Recreatie en Toerisme. Om dit een extra stimulans te
geven komen we met deze subsidieregeling. Laten we met elkaar
de Westeinderplassen ontwikkelen tot een onderscheidend waterrecreatiegebied”, aldus wethouder Jop Kluis.
Aalsmeer is een watersportge-

Economisch belang
De watersport is van groot economisch belang voor Aalsmeer.
In de recreatie- en toerismesector
werken momenteel bijna 1200
mensen. Er zijn echter nog tal van
kansen voor uitbreiding en nieuwe initiatieven, vooral op het gebied van verblijftoerisme en arrangementen. Meer informatie
over deze regeling is te vinden
op www.aalsmeer.nl/subsidierecreatie

and al eerste di isie

Geen winst Dames FIQAS
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 17 maart speelde Dames 1
van handbalvereniging FIQAS
Aalsmeer een thuiswedstrijd in
de eerste divisie tegen Florissimo
uit Cothen. De Aalsmeer dames
gingen fel van start en wisten
snel op een 2-0 voorsprong te komen. In de goed gevulde Bloemhof zag het publiek de thuisploeg
verder uitlopen tot 7-4. Toen leek
het tij gekeerd en nam Florissimo
het heft in handen. De rust ging
de ploeg uit Cothen in met 1214. In de pauze was vast tegen de
Aalsmeerse dames gezegd een
tandje bij te schakelen en dit leek
niet tegen dovemansoren gezegd. Langszij kwam Aalsmeer
echter niet, Florissimo hield een
voorsprong. Tot het eindsignaal.
Dames 1 van FIQAS verloor met
22-28.
In de eerste divisie wacht alweer

de volgende wedstrijd voor de
Aalsmeerse dames. Aanstaande
maandag 24 maart gaan de meiden op weg naar Breezand alwaar
de strijd wordt aangegaan tegen
de dames van ZAP. Een week later, op maandag 31 maart, wacht
een tochtje naar sporthal De Pol
waar Bentelo de tegenstander is
van Aalsmeer.

Weg ermee!

n age ont erp estemmingsplannen

Inloop over Green Park
en Royal Flora Holland
Aalsmeer - Op maandag 26
maart houdt de gemeente een
inloop/informatieavond over de
ontwerp bestemmingsplannen
‘Green Park Aalsmeer, deelgebied
6’ en ‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’. Van 23 maart
tot en met 3 mei liggen deze ter
inzage. De plannen hebben betrekking op zowel deelgebied 6
van Green Park Aalsmeer als de
bedrijventerreinen van de bloemenveiling.

andelen langs kunst erken

Kunstwerk met ‘ongewoon
uiterlijk’ in Seringenpark
riëteiten uit de hele wereld bijeengebracht. Ook het beeld van
Peer Veneman heeft een ongewoon uiterlijk en komt van verre. In een steengroeve in Birmingham, Alabama vond hij de bestanddelen.

Mystieke kleur
Op een zwarte sokkel staat een
vorm die op het eerste gezicht
doet denken aan een fragment
van een machine, maar tegelijkerVan park naar park
tijd door de mystieke kleur paars
Op weg alweer naar het dertien- moeilijk te plaatsen is. De strengde kunstwerk tijdens de wande- heid van de vorm wordt gerelatiling. Van de Dorpsstraat, de Ka- veerd door de kleur; niets is wat
naalstraat, het Weteringplant- het lijkt of pretendeert te zijn. Vesoen, het Raadhuisplein en het neman is als schilder en beeldStokkeland nu verder een ander houwer op zoek naar materialen
groen park in de gemeente ont- en voorwerpen met een eigen
dekken. Het prachtig in ere her- geschiedenis. Hij geeft ze een
stelde Seringenpark aan de Op- nieuwe identiteit en doorbreekt
helialaan. Hier valt het oog bijna een vastgeroest kijkpatroon.
gelijk op het paarse kunstwerk.
Mooi of niet, het kunstwerk van
gelakt staal van Peer Veneman
(1952) vraagt wel om langer bekeken te worden:

nooi begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur. Er worden dubbelpartijen gespeeld van een half
uur in steeds wisselende samenstellingen. De kosten per deelneAalsmeer - Op dinsdag 27 maart mer zijn 4 euro. Aanmelden kan
vindt het jaarlijkse Einde Win- op dinsdagmorgen in de genoemterseizoen OVAK Tennistoernooi de hal of telefonisch bij Huub
plaats in de hal van Racket Sport Zandvliet via 06 1072 5638. Er zijn Zonder titel (2002)
aan de Beethovenlaan. Het toer- nog enkele plaatsen beschikbaar. Het seringenpark is tussen 1946
en 1952 aangelegd naar een ontwerp van de landschapsarchitect
sel en huisvesting. De entree be- C.P. Broerse. Purper, roze, lila, ladraagt 1 euro voor iedereen die vendel, paars, wit en blauw zijn
komt kijken of kopen. Alle bezoe- de kleuren van de wonderlijke
kers maken met hun toegangs- schoonheid van de bloeiende sebewijs kans op een leuke atten- ring, een plantengeslacht dat een
Aalsmeer - Op zondag 25 maart tie. Verkoop van uw eigen vogels belangrijke rol heeft gespeeld bij
houdt Vogelvereniging Aalsmeer is gratis, zowel voor leden als be- de ontwikkeling van Aalsmeer.
en omstreken een grootse vogel- zoekers. Aanwezig zijn diverse In het park is een grote collectie
beurs in zaal Baccara in de Bacca- soorten vogels, zoals tropische seringen in allerlei soorten en varastraat 1 van 10.00 tot 12.30 uur. vogels, kanaries en kromsnavels.
Iedere vogelliefhebber is welkom Ook zaden en zaadmengsels en
om vogels te kopen, te verkopen, vogelkooien worden te koop aante ruilen of rond te kijken en vra- geboden. Voor inlichtingen: 06gen te stellen over vogels, voed- 10666878.

Tennistoernooi
bij OVAK

Vogelbeurs in
de Baccara

Verkoopdag op
Historische Tuin

Sursum Corda
in concert
Aalsmeer - Op zaterdag 24 maart
heeft muziekvereniging Sursum
Corda haar jaarlijkse concert in
de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55. Er is door de leden en
de dirigent een mooi programma

samengesteld. Bezoekers kunnen
onder andere luisteren naar Dublin Dancers en Rhapsody for Flute. Verder is er deze avond een optreden van het Aalsmeers Saxofoonkwartet. De avond wordt gezamenlijk afgesloten met ‘Sax in
the City’. Het concert zaterdag begint om 20.00 uur, de zaal is open
vanaf 19.30 uur. Toegangskaarten
zijn te koop aan de zaal.

Aalsmeer - Wie zaterdag 24
maart vroeg uit de veren is, heeft
eerste keuze uit het ruime aanbod dat de Historische Tuin biedt
tijdens haar traditionele verkoopdag van bomen, heesters en andere planten. Vanaf 9.00 uur
staan experts klaar om te helpen en deskundig advies te geven. Kom het assortiment seringenstruiken, fruitbomen, horten-

Ik ben ondernemer
Dus wat is daarin handig
Het was niet makkelijk nee
Maar ik koos verstandig
Één ding doe ik uit de doeken
Al had elke partij haar gebrek
En al zou ik 100% overeenkomen
Nog stemde ik nooit op die gek
Wat heeft die veel vijanden gemaakt
Met zijn snufferd negatief op TV
Het Aalsmeers Collectief…
Onvoorstelbaar dus weg ermee!

en locatie Oost van de bloemenveiling. Ze passen binnen de kaders van de structuurvisie ‘Green
Park Aalsmeer, inclusief Royal FloraHollandd’, zoals de raad deze
vaststelde in 2016.

Logistieke verbinding
De toekomstige Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) Greenport is ook onderdeel van het
gebied. Dit is een vrije en snelle
transportroute aan de achterzijde
van de bloemenveiling die aanVeilingterreinen
sluit op de Middenweg. De transHet gebied van deze plannen portroute is nodig om de bedrijfsbevindt zich tussen de Midden- gronden van locatie Oost verder
weg, N201, Legmeerdijk, Zwar- tot ontwikkeling te kunnen brenteweg en de Molenvlietweg. Een gen. Belangstellenden zijn maanbelangrijk deel heeft betrekking dag tussen 19.30 en 21.00 uur
op de bestaande veilingterreinen van harte welkom in het gemeenop locatie Centrum van de Roy- tehuis om vragen te stellen en
al FloraHolland. Nieuwe ruimte- in gesprek te gaan met bestuurlijke ontwikkelingen zijn met na- ders en medewerkers van de geme voorzien voor deelgebied 6 meente.

Bekerfinale Heren
Thuis in De Bloemhof handbal kijken, kan twee dagen achter elkaar. Voor de bekerfinale in de
landelijke competitie speelt Heren 3 van FIQAS op woensdag 28
maart vanaf 20.30 uur tegen OCI
Lions en Heren 1 neemt het op
donderdag 29 maart vanaf 20.00
uur op tegen concurrent Kras Volendam. Publiek is van harte wel- Aalsmeer - De gemeente is rijk
aan bijzondere kunstwerken, die
kom.
de afgelopen vijftig jaar op beFoto: www.kicksfotos.nl
kende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn.
Maak de komende weken kennis
met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende,
diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

De ene partij heeft dit
De ander die heeft dat
Sommige standpunten komen overeen
Maar er is overal wel wat
Wil ik meer belasting betalen
Moet mijn zoon nog vaak met de bus
Is de zorg voor ouderen wel toereikend
Of geven ze wellicht die judaskus
Waarop moet ik stemmen
Onder de zwarte rook van Schiphol
Wie is het eens met mijn visie
Waar loopt mijn hart van vol
Wil ik arbeidsmigranten in een centrum
Pal voor mijn voordeur

Waar en hoe voel ik mij ‘t veiligst
Flink wat ideeën te keur
Velen willen groener
Maar ten koste van wat
En als ik voor rood kies
Wat kost me dan dat
Zal ik op een bekend koppie stemmen
Of in ieder geval een vrouw
Vind ik toerisme belangrijk
Of verandering in de bouw

sia’s, coniferen en klimplanten gadeslaan. Voor de liefhebber zijn
er daarnaast leuke tuinomheiningen, waaronder heggen, te
koop. Op aanvraag zijn er ook leibomen verkrijgbaar. In de corridor komen tuin- en plantenboeken te liggen voor de nodige theoretische ondersteuning. De verkoopdag duurt tot circa 16.00
uur. Er staan kruiwagens klaar en
natuurlijk kan met de eigen boot
aangemeerd worden bij het de
ingang aan het Praamplein. Kijk
voor meer informatie op www.
historischetuinaalsmeer.nl.

Aalsmeers romfiets enootsc ap

Monsterrit volgeboekt!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
17 maart vond de inschrijving
plaats voor de eerste activiteit
van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap. Joost, Jan, Dirk en Kim
van het ABG hebben voor in de
lente- en de zomerperiode weer
en aantal leuke ritten uitgestippeld voor de eigenaren van nostalgische bromfietsen.
De eerste rit is een monstertocht
van liefst 120 kilometer richting
Durgerdam, Marken, Monnickendam en de Zaanse Schans en deze vindt plaats op zondag 15 april.
Wie deel wilde nemen aan de
Monstertocht moest snel zijn met
inschrijven, want omdat het een
behoorlijk lange rit wordt, is be-

sloten het aantal deelnemers beperkt te houden.
De bromfietsrijders werd voor
aanvang verteld dat het tempo
van deze rit wat hoger zal komen
te liggen dan tijdens de reguliere
tochten.
Dit bleek geen reden voor een
groot aantal brommerrijders te
zijn om niet deel te nemen. Juist
willen zij deze uitdaging aangaan
en in groten getale stapten zij om
vijf uur in de middag café Joppe
in de Weteringstraat binnen om
verzekerd te zijn van deelname.
Wie nog twijfelde aan deelname
heeft pech, de inschrijving is gesloten. Binnen een uurtje was de
Monstertocht volgeboekt!

LEZERSPOST
Planten tegen fi nsto ,
stiksto en geluid
Aalsmeer - Mensen houden
van planten en bomen, en die
zijn goed voor het milieu, dat
is zeker. Maar er zijn grenzen in
de groene liefde.

lijke grotere stofdeeltjes. Voor
stikstof - bedoeld zal zijn stikstofoxides - blijkt uit metingen
dat maar een klein deel door
planten wordt opgenomen.
En van geluid laten metingen
De Nieuwe Meerbode van 15 zien dat daarvan alleen de homaart bericht over de aan- ge tonen worden geabsorleg van een park in Green Park beerd en verstrooid, maar die
Aalsmeer, een scheidings- horen we toch al het minst. Het
strook tussen het bedrijventer- blijkt dat groenstroken met borein en de wijk Nieuw Oostein- men, struiken enz. vooral ‘werde. Goed plan, prima! De ge- ken’ omdat we de lawaaimabruikte planten worden aan- kers niet meer zién, en niet omgeprezen als uniek, en zijn ont- dat we ze niet meer hóren! Dewikkeld en gekweekt door het ze resultaten komen van meerbedrijf MyEarth. Deze unieke dere goede kennisinstituten in
planten “absorberen fijnstof, binnen- en buitenland; in Nestikstof, geluid, en CO2”, en ge- derland RIVM, TNO, Wageninluid wordt ook nog eens ver- gen Universiteit, Alterra, CROW
strooid. Klinkt erg goed. Maar en anderen.
is dat ook zo?
Het wordt tijd dat onze geElke Aalsmeerder weet dat meente en de vele projectplanten en CO2 wel goed zit: bureaus eindelijk deze, hen
planten leven er immers van, bekende (?), resultaten serizoals u en ik van zuurstof (O2). eus nemen. En doorgaan met
Maar van fijnstof is door me- groen aanleggen, maar zonder
tingen bewezen dat planten sprookjes over ‘unieke’ planten.
daarvan vrijwel niets wegvangen; en wat ze wegvangen zijn Kees Harmans, Rijsenhout
vooral de veel minder gevaar- harmans@xs4all.nl

Taizégebed in
Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé in Frankrijk met hun vieringen
zijn een begrip. Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé zullen tijdens
het Taizégebed eenvoudige lie-

deren, gebed, bijbeltekst en stilte
elkaar afwisselen
Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg 36 heeft een kleine kapel
in huis. Zij stelt deze kapel open
om met elkaar een meditatieve
viering te houden op vrijdag 23
maart om 20.30 uur. Daarna is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Aardig misschien om
eens mee te vieren! Welkom.
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Nieuwe trends zorgen voor nog
meer sfeer

PHILLIPO KEUKENS

Wegdromen in je
eigen badkamer

STICHTING SIENERGIE
BOUWCENTER BLAUWHOFF
DECORETTE PIET

De badkamer is volwassen geworden. Tegenwoordig is het een
ruimte waar we niet alleen een snelle douche nemen, maar waar
we soms urenlang in verblijven. Dat betekent dat we steeds meer
aandacht schenken aan de inrichting.

SIMON DE BRUIN
SLAAPCOMFORT
SCHILDERBEDRIJF
JOS VAN ROOIJEN
DE CARPENIER WONEN BV
HARTELUST
JAN WALCH
HOUTBEWERKING
ERMO SUN
GOEMANS TAPIJT EN
SLAAPCOMFORT
EVELEENS SANITAIR EN
VERWARMING
KEUKENSTUDIO
VAN DEN BIJTEL
RABOBANK
BPD EN EKZ

Interieur fleurt op
met meer planten
in de woning

Groen medicijn
voor de woning

Creëer een gezellige sfeer door stijlen te combineren

Haal warmte en
comfort in huis

Hoe maak je een woning gezellig. Het is iets waar veel mensen
mee worstelen. En toch is het helemaal niet zo moeilijk om
warmte en comfort in huis te halen.
Creëer eenvoudig een verrassende sfeer door verschillende stijlen te combineren. De vele interieurcollecties wisselen voortdu-

rend, waardoor je alle kanten op
kunt. Je kunt kiezen uit verschillende woonstijlen, zoals vintage,
industrieel en retro. Dat combi-

We kijken graag naar mooie
vloeren, stijlvolle meubels
en fraaie kleuren. Maar we
vergeten vaak om planten een
rol te geven in het interieur.
Terwijl het ‘groene medicijn’
zeker niet mag worden
vergeten.
Planten brengen de kamer of
keuken tot leven door de kleuren, geuren en vormen. Daarbij zorgen planten voor een betere kwaliteit van de lucht waarin wij leven. Ze zijn van groot belang voor onze gezondheid, onze fitheid en ons welbevinden.
Dat is belangrijk. Natuurlijk zijn
we met z’n allen best veel buiten. Maar uiteindelijk brengen
we het grootste deel van ons leven door in de woning, het kantoor of de schoolklas. Ruimten
waar de luchtkwaliteit nog wel
eens te wensen overlaat. Planten
zorgen gelukkig voor een betere lucht. Maar planten geven ook
gewoon energie door er naar te
kijken. Ze fleuren de woning op.
Een subtiele plant op de schouw,
een bloemetje op de tafel of een
grote kamerplant in een grote
pot. Iedereen wordt vrolijk van al
dat groen.
Planten brengen de woning
tot leven.
Foto: Air So Pure

Producenten van badkamermeubels spelen hier slim op in.
Steeds vaker schuurt het interieur van de badkamer tegen de
woonkamertrend aan. Met veel
glas, een ‘getekende wand’ of
zelfs een haard. Diverse nieuwe
trends brengen de badkamer op
een hoger niveau. Zoals douchetubs in mineral stone. Deze zijn
in legio kleuren te verkrijgen en
je hoeft niet voor standaardafmetingen te gaan. Er is genoeg
neert fraai. Maar ook met de stij- keuze om iedereen te laten slalen Scandinavisch en modern stel gen. Deze douchetubs zijn heel
fraai te combineren met mineje prachtige interieurs samen.
ral stone wastafelbladen. Het aarDe kunst is het kiezen van de
dige is dat structuur en look perjuiste items. Poefjes, krukjes,
fect bestand zijn tegen alle prowanddecoratie, tafeltjes, kastjes
ducten die in de badkamer woren lampen bezorgen de kamer
net dat stoere accent waar iedereen naar op zoek is. Met mooie
karpetten en kussens haal je
daarbij weer warmte in huis.
Qua zitcomfort zijn strakke, basis eetkamerstoelen fraai en vaak
ook betaalbaar. Stoere fauteuils
zijn perfect voor dat ene hoekje in je woonkamer, dat net dat
beetje extra’s nodig heeft. Heel
trendy zijn de diverse bijzettafels,
bijvoorbeeld met een combinatie
van hout en metaal. Nonchalant
en trendy doordat je verschillende afmetingen met elkaar kunt
mixen. Door te combineren krijg
je een karakteristiek interieur, robuust en smaakvol. Zeker als je
gaat voor een mix van materialen
zoals metaal, leder, hout en stof.
Leef je gerust uit en maak er iets
heel persoonlijks van.

den gebruikt.
En we zien meer nieuwe trends
in de badkamer. Er wordt steeds
vaker gebruik gemaakt van een
zogenaamde configurator, waar
je de afmetingen kunt ingeven
van wastafel, onderbouwkast,
spiegel, spiegelkast of kolomkast.
Allemaal maatwerk. Je bepaalt
daarbij meteen ook jouw kleur
en ziet direct het resultaat en de
combinatie met verlichting. Het
vormt de basis van een droomslaapkamer vol luxe. Ultiem genieten!
Badkamers worden steeds
comfortabeler en luxer.
Foto: Detremmerie

De kunst is het kiezen
van de juiste items.
Foto’s: By-Boo

Houten jaloezieën spelen in op trend
natuurlijke materialen

Raamdecoratie geeft
stijl aan je interieur
Iemand die meer verlangt van zijn interieur, schenkt veel
aandacht aan raamdecoratie. Daarmee bepaal je de sfeer in
huis, geef je stijl aan je interieur en draag je bij aan een mooiere
manier van leven.
Raamdecoratie is er in alle soorten en maten. Van vouwgordijnen en overgordijnen tot rolgordijnen en paneelgordijnen.
En wat te denken van zelfklevend textiel. Tegenwoordig kent
het interieur geen beperkingen meer voor raamdecoratie.
Zelfs raampartijen tot tien meter breed kunnen bediend worden. De overgordijnen blinken
dankzij diverse innovaties steeds
vaker uit in gebruiks- en onder-

houdscomfort. Ook qua stijl is er
veel mogelijk. Met Japanse paneelgordijnen creëer je een strak,
hedendaags interieur en kun je
breed gaan door meerdere panelen te combineren. Dit alles met
een ruim assortiment aan kleuren, stoffen en zelfs gepersonaliseerde prints. De collecties houten jaloezieën spelen in op de
groeiende trend van natuurlijke
materialen en geven elke kamer
een unieke sfeer. Deze jaloezieën

laten je spelen met zonlicht en
schaduw. Tenslotte is er nog een
nieuwe innovatie in raamdecoratie: squid. Een transparante zelf-

klevende textielfolie die blikken
buiten houdt, het licht binnenlaat en het zicht naar buiten toe
niet blokkeert.

Raamdecoratie is er in alle
soorten en maten.
Foto: Inside
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kinder- en jeugd

Basisschool De Brug start
moestuinproject

Rookvrije Generatie Awards

Eervolle vermelding voor
kinderburgemeester Derek
Aalsmeer - Afgelopen maandag
19 maart ontving kinderburgemeester Derek Buikema een eervolle vermelding tijdens de uitreiking van de Rookvrije Generatie
Awards in het Nijntje museum in
Utrecht. De jury waardeerde het
bijzonder dat Derek zich inzet om
alle Aalsmeerse scholen en sportverenigingen waar veel jeugdleden komen rookvrij te maken.
Tijdens het interview met televisie-persoonlijkheid Tanja Jess
gaf Derek aan: ”In januari heb ik
Atletiek Vereniging Aalsmeer als
eerste Aalsmeerse sportvereniging rookvrij verklaard. Mijn doel
is om nog minstens twee andere sportverenigingen rookvrij te
maken. Dit voorjaar worden alle Aalsmeerse basisscholen één
voor één rookvrij en mag ik de
rookvrije borden onthullen. Roken en sport gaan niet samen en
roken en kinderen gaan al helemaal niet samen. Als kinderburgemeester ga ik mijn best doen

om Aalsmeerse kinderen rookvrij
te laten opgroeien.”
Rookvrij opgroeien
Met de Rookvrije Generatie
Awards worden organisaties en
mensen in het zonnetje gezet
die zich hebben ingezet voor de
Rookvrije Generatie. De Rookvrije
Generatie Awards is een initiatief
van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds,
opgezet om initiatieven die ervoor zorgen dat kinderen rookvrij opgroeien te belonen en te
stimuleren.
Samen met een groeiend aantal
partijen en personen werken ze
toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan
roken. Ze willen samen het goede voorbeeld geven en de omgeving waar kinderen komen rookvrij maken. Samen op weg naar
een Rookvrije Generatie.

Groep 4 aan de slag in
cyclamenkwekerij
Aalsmeer - Als de juf van groep 4
van basisschool De Brug het thema ‘Bloemen en planten’ aankondigt, roept Nienke meteen: “Mijn
moeder heeft een kwekerij!” Op
donderdagmiddag mag de klas
er een kijkje nemen. Vooraf hebben de kinderen een mooi cyclamenboek gemaakt, voor de moeder van Nienke. Op de cyclamenkwekerij van Vollebregt zien ze

hoe een plantje groeit van zaadje
tot bloeiende plant. De kinderen
zijn onder de indruk van de machine die de kleine plantjes overzet in een andere tray. Zelf mogen ze ook aan de slag. Zaadjes
leggen, wat een priegelwerk. En
traytjes vullen met potjes, ze maken er een wedstijdje van wie de
meeste traytjes vult! Het was een
leuke en leerzame middag.

krant

Kom samen muziek maken!

Aalsmeers Jeugdorkest:
Blok 2 start maandag
Aalsmeer - In januari is Cultuurpunt Aalsmeer gestart met een
nieuw jeugdorkest. Het project
biedt plaats aan Aalsmeerse kinderen die muziek maken of willen leren maken. Zij krijgen les
van een professionele dirigent
en werken toe naar een optreden tijdens het Aalsmeer Flower
Festival. Afgelopen week werd
het eerste cursusblok afgesloten
met een eerste presentatie voor
(groot)ouders, broertjes, zusjes en andere belangstellenden.
Aanstaande maandag 26 maart
start het tweede cursusblok. Iedereen is van harte welkom om
zich aan te sluiten bij het orkest
om het nog swingender te maken!
Concentratie en inspanning
Het Aalsmeers Jeugdorkest is een
laagdrempelig, heterogeen ensemble. Het orkest is onder leiding van dirigent André Vulperhorst. “Bij het orkest speel je samen met instrumenten die heel
anders zijn dan je eigen instrument. Bijvoorbeeld de trompet
met de gitaar, of de gitaar met
de viool. Daardoor klinkt het orkest al meteen lekker vol”, zo vertelt hij. “Helaas is het, in tijden
van schermen en gadgets, niet
meer gewoon dat kinderen een
instrument bespelen. Op een instrument moet je zelf de muziek
maken. Je concentreren op noten, je vingers of mond, je eigen
klank en hoe deze bij de anderen past. Dat vergt concentratie,
inspanning en doorzettingsvermogen. Daar gaat de muziek na-

tuurlijk mooier van klinken, maar
als je dat kunt heb je er op school
ook veel aan.”
Volg een proefles
Het Jeugdorkest bestaat nu uit
een gezellig groepje en verschillende instrumenten, waaronder
de gitaar, de trompet en de viool. Maar er zijn nog meer leerlingen welkom! Dus speel jij net
een instrument, maar lijkt het je
leuk om ook samen te spelen?
Of volg jij nu een cursus bij het
Cultuurpunt, bijvoorbeeld Ontdek je talent op een instrument
of gitaar, en wil je nog meer muziek maken? Dan kun jij aanstaande maandag meedoen met
een proefles. Toetsinstrumenten,
blaasinstrumenten, snaarinstrumenten, slagwerk: alle soorten
instrumenten zijn welkom! Ook
als je nog niet zo lang speelt, of
alleen hebt meegedaan aan een
kennismakingsproject, ben je van
harte welkom. De partijen worden namelijk met verschillende
moeilijkheidsgradaties aangeboden.
Kom de sfeer proeven
Wil je alleen even komen kijken
om de sfeer te proeven, dan is dat
natuurlijk ook mogelijk. Tijdens
de eerste les, aanstaande maandag, zijn ouders ook van harte
welkom om te komen kijken, en
natuurlijk ook broertjes, zusjes,
vriendjes en vriendinnetjes.
De repetitie van het Jeugdorkest
vindt iedere maandagmiddag
tussen 16.00 en 17.00 uur plaats
in de Binding in de Zijdstraat 53.

Aalsmeer - Na een klein onderzoekje kwam basisschool De Brug
erachter dat er in Aalsmeer vrijwel geen enkele basisschool een
moestuin heeft. Omdat de school
kinderen wil leren waar hun talenten liggen kan in het “groene
Aalsmeer” een moestuinproject
toch niet ontbreken. In samenwerking met Oost Oogst op de
Aalsmeerderweg heeft de school
een programma gemaakt voor
de leerlingen van groep 5 en 6.
Gedurende de maanden maart,
april, mei en juni zullen de kinderen leren hoe hun eten precies geplant wordt, groeit en uiteindelijk geoogst wordt. Naast
dat de theoretische kennis over
dit onderwerp is verteld aan de
kinderen gaan ze gedurende deze maanden ook praktisch aan de
slag. De kinderen planten, verzorgen en oogsten hun eigen
groentes en zullen dus van dicht-

bij meemaken hoe dit proces verloopt. Gedurende dit schooljaar
draait de school een pilot met betrekking tot de moestuintjes. Volgend schooljaar zal de school dit
herhalen en waar mogelijk verder
uitbouwen in samenwerking met
Oost Oogst.

‘Bedank bloemetje’ voor
overblijfjuf Melanie
Kudelstaart - Al 14 jaar lang ver- juf of -meester iets voor u/jou? Er
zorgt Melanie, namens kinderop- is plaats hiervoor bij Snoopy.
vang Snoopy, de overblijf op de
Antoniusschool in Kudelstaart.
Alle overblijf kinderen hebben
altijd een hele leuke overblijftijd tussen 12.00 en 13.00 uur. Dit
komt mede door de enthousiaste overblijfkrachten die er werkzaam zijn. Melanie heeft dit werk
14 jaar lang gedaan en dit bewijst dat het ook heel leuk is om
te doen! Nouchka van Kinderopvang Snoopy heeft daarom vorige week Melanie in het zonnetje
gezet met een bloemetje om haar
te bedanken voor haar jarenlange
inzet en enthousiasme! Overblijf-

Kleuters van Jozefschool
bezoeken boerderij
Aalsmeer - De kleuters van de
Jozefschool hebben dinsdag 13
maart de lente beleefd op de
boerderij van boer Blommerstijn
in De Kwakel. De kinderen komen
daar om het jaar wanneer zij werken aan het thema ‘De boerderij’.
Met veel ouderhulp zijn de kinderen naar de boerderij gereden.
De dag begon droog voor de eerste groep en daarna ging het regenen.
Ondanks de regen hebben de
kleuters een leuke dag gehad.

De school heeft een natuuroudergroep, die op deze dag wat
opdrachten had bedacht die pasten op de boerderij. De kinderen
hebben boerderijproducten geproefd, beestjes gezocht, kalfjes
geknuffeld, de koeien gevoerd en
wormen gezocht.
Als toetje konden ze nog even
spelen op de stormbaan die bij
de boerderij is gemaakt voor Poldersport. Al met al was het een
natte, maar heel gezellige en leerzame dag bij de boer!

In de komende anderhalf jaar
staan er een aantal kennismakingsweekenden op de planning om de scouts voor te bereiden op deze bijzondere reis. In
de voorbereidingsweekenden is
eerst het kennismaken belangrijk, maar ook het leren van elkaar, het samen voorbereiden, de
normen en waarden en het samenleven met andere culturen
staan op het programma. Ook
maken ze in de voorbereiding al
kennis met de Amerikaanse cultuur en de Amerikaanse gebruiken, zodat ze zich tijdens de reis
door Amerika ook prima weten
te redden. Uiteraard is er genoeg
gelegenheid om elkaar goed te

leren kennen, zodat ze als hechte
vriendengroep op reis gaan.

Egel biedt inspiratie voor
tekenles bij Werkschuit
Thema: Familiepaasfeest

Zondag kliederkerk bij
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Kom en vier Palmpasen bij de Doopsgezinde Gemeente! Op zondag 25 maart is er
weer kliederkerk en ditmaal rond
het thema Familiepaasfeest. Er
wordt gepraat over Pasen, Palmpasen, het ezeltje en andere thema’s. Kliederen is leuk voor jong
en oud, zeker als het samen gedaan wordt. De kliederkerk is een
manier van bezig zijn met levensbeschouwing die leuk is voor families en draait om creativiteit,
gastvrijheid en ontdekking.
Het Paasverhaal zal verteld worden. Ook zal er wat lekkers te eten
en te drinken zijn. Na afloop kunnen er eieren worden gezocht in

de tuin. Zin om mee te doen? !
Vriendjes en vriendinnetjes, vaders, moeders, opa’s en oma’s en
andere familieleden zijn van harte welkom.
De deuren zijn aanstaande zondag open vanaf 13.00 uur. Tot
14.30 uur is er vrije inloop, waarin er allemaal leuke activiteiten
zijn. Van 14.30 tot 15.30 uur is er
een moment waarop de aanwezigen gezamenlijk aan de slag gaan
en luisteren naar het verhaal van
Palmpasen. De kliederkerk is aan
de Zijdstraat 55. Voor meer informatie kan een mail gestuurd
worden naar Franka via franka@
dgaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Uit een voormalig biologielokaal van de Hoeksteen
mocht de Werkschuit een opgezette egel lenen. Dit oude lesmateriaal ontwaakte uit een winterslaap en bood inspiratie voor de
tekenles. Wanneer zie je een egel
van zo dichtbij? Door goed te kij-

ken en stekels te tellen leer je pas
echt te tekenen!
Meer dan 40 leerlingen in de
leeftijd van 6 tot 12 jaar hebben
de egel geschilderd bij de Werkschuit. Docente Annefie van Itterzon: “Zo vergeten ze deze stekelige dierenvriend nooit meer.”

50 Scouts uit Noord-Holland op avontuur

World Scout Jamboree
in 2019 in Amerika
Amstelland - Vijftig jonge scouts
uit Noord-Holland vertrekken in
2019 naar Amerika om deel te
nemen aan de World Scout Jamboree, het grootste internationale Scoutingkamp ter wereld dat
eens in de vier jaar wordt georganiseerd. Hier komen ruim 40.000
scouts uit 150 verschillende landen samen voor een onvergetelijke ervaring.

In totaal gaan er bijna 700 jeugddeelnemers naar Amerika voor
de World Scout Jamboree. Samen met 450 vrijwilligers vormen zij de Nederlandse afvaardiging. Alle jeugddeelnemers
zijn ingedeeld in 19 troepen. Elke troep heeft een eigen naam
en logo en bestaat uit ongeveer
36 scouts en 4 begeleidende stafleden.

In 1937 en 1995 werd de World
Scout Jamboree in Nederland georganiseerd. In 2019 organiseert
Amerika samen met Canada en
Mexico de World Scout Jamboree
van 22 juli tot en met 2 augustus
2019. Tijdens een World Scout
Jamboree kamperen scouts uit
de hele wereld op hetzelfde terrein, leren ze elkaar kennen en
maken ze kennis met elkaars culturen, gewoontes en gebruiken.
Samen met een reis door Amerika maakt dit alles het tot een onvergetelijke ervaring voor jeugddeelnemers.

kinder- en jeugd
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Spannende duels tijdens
21e ronde Jeugdschaken

Kabouterpretpark bouwen
in het Amsterdamse Bos

Aalsmeer - In de 21e ronde van
het jeugdschaken bij AAS waren
er weer enerverende partijen. In
het topduel Stijn versus Luuk offerde Luuk zijn dame voor compensatie op de lange termijn. De
omstanders vroegen zich zelfs af
of de partij wel lang genoeg zou
zijn, maar Stijn offerde zijn dame terug waarop Luuk een Toren er tegen aan gooide voor drie
vrijpionnen. Toen Stijn een veelbelovende mataanval miste was
het pleit beslist en scoorde Luuk
weer een punt. In het andere topduel Christiaan tegen Jasper ging
zwart er hard tegen aan en won

Amstelland - Help op zondagmiddag 8 april om 12.00 uur,
13.30 uur of 15.00 uur de kabouters Wipneus en Pim in het Amsterdamse Bos. De kabouters vervelen zich stierlijk. Met takjes en
touw mogen kinderen een pretpark voor ze maken. Wat een plezier zullen Wipneus en Pim hebben in het pretpark.
Deze activiteit staat onder leiding
van de commissie Natuur is een

overtuigend. Jasper is duidelijk
de man in vorm en de strijd om
de eerste plaats is nog niet beslist. In het gevecht om de vierde plaats, tussen Sam en Robert,
trok Sam aan het langste eind. De
geheime training door Ben (oeps,
nu niet meer geheim) begint al
te werken! Konrad hield de aansluiting door met zwart van Niek
te winnen. Rune kwam weer terug door zijn overwinning op Marien en wat lager op de ladder deden Ruben en Bryan goede zaken
door met zwart te winnen van
Dylan en Kevin.
Door Ben de Leur

Zwemploeg van Oceanus
verbetert zich in Woerden
Aalsmeer - Met een ploeg van
maar liefst 35 tieners – ook
zwemmers van Oceanus aangepast zwemmen - verscheen
de Aalsmeerse zwemvereniging in Woerden bij het Batenstein bad. Deel 4 van de Nationale Zwemcompetitie stond op
het programma. De dag begon
met de estafette van Ruben van
Vierzen, Sebastian van der Born,
Sohrab Shirzad en Daan Sommeling. Na de griepperiode was
het nog even op krachten komen, maar wel een prima resultaat. Esmee Scheuer en Phaedra
Molenwijk boden tegen elkaar op
en Phaedra deed iedereen verrassen met een fantastische tijd
voor de 50 meter vlinderslag. De
200 meter vrije slag leek wel een
Oceanus feestje. Danique Pannekoek, Ebba Vonk, Chloe van Parera, Madelief Blesgraaf en Mila van
Duijnhoven verschenen aan de
start. Sayenne Oudejans had een
beetje pech, want ze mistte de
start. Mila van Duijnhoven heeft
met de start van de middelbare
school minder tijd om nog te trainen, maar ze laat zich zeker niet
uit het veld slaan. De dame in de
andere baan probeerde zij bij te
houden en daarmee zette zij op
de 200 meter vrije slag een prachtig persoonlijk record neer, net als
Chloe van Parera, Madelief Blesgraaf en Ebba Vonk. Danique Pannekoek eindigde op de tweede
plaats. Liam Breebaart behaalde
op de 100 meter schoolslag zelfs
een eerste plaats. Robert Vermeulen wist op de 200 meter vrije slag
ook 4 seconden van zijn tijd af te
halen. Daarna stond de vlinderslag op het programma. Nina Bellaart en Naomi Visser streden tegen elkaar met een fantastisch resultaat. Naomi haalde maar liefst
4 seconden van haar persoonlijk
record af en Nina zorgde voor de
absolute klapper van de week. Zij

2 Bekers Oosteinderschool
na waterpolotoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 10 maart
organiseerde Oceanus een waterpolo scholentoernooi. Uiteindelijk heeft de Oosteinderschool
twee teams kunnen afvaardigen naar dit fantastisch toernooi.
Maar liefst twee bekers werden
aan het einde van het toernooi in
ontvangst genomen.
Het eerste team heette de super
waterpoloërs: Groep 7/8 bestaande uit Fabienne, Thijn, Pien, Tess,
Dean, Juliette, Feline, Lars en Anne mocht beginnen met het toernooi. Met Dean op doel en een
snel doelpunt van Anne werd
de wedstrijd opengebroken. Er
werd hard gewerkt in het water.
Lars gaf alles en kon pas laat gewisseld worden. Gelukkig kreeg
het team versterking van Juliette in de tweede helft. Samen wist
het team de eerste partij al snel
naar zich toe te trekken. De tweede partij was aanmerkelijk zwaarder. Ondanks de goede verdediging van Tess en Feline was de
tegenpartij toch een maatje te
groot en werd de partij verloren.
Er stond veel op het spel voor de
derde partij, konden ze nog in de
prijzen vallen? Met veel enthousiasme begon de wedstrijd, de tactiek was om zo veel mogelijk samen op te zwemmen en te verdedigen.
Mede door de eindeloze energie van Pien en Fabienne en het
langs de flank opbouwend spel
van Lars kon Dean goede acties
maken voor het doel. Met Juliette op doel was de verdediging
compleet en konden Thijn en Anne via een één tweetje een mooi
doelpunt maken waardoor de
voorsprong nog verder opliep
en de wedstrijd gewonnen werd.

Feest en is bedoeld voor kinderen
van 4 tot 9 jaar en (groot)ouders
en/of begeleiders. Kosten 5 euro
per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten.
De start is bij De Boswinkel. Aanmelden via 020-5456100 of via
www.amsterdamsebos.nl.
De Boswinkel is gehuisvest aan
de Bosbaanweg 5 en iedere dinsdag tot en met zondag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

Uiteindelijk heeft het team twee
wedstrijden gewonnen en één
verloren. Hierdoor kwam zij op
de dere plaats en kon de welverdiende beker in ontvangst worden genomen.
Door naar de finale
Het tweede team heette de Oosteinder Dolfijnen: Groep 5/6 bestaande uit Dean, Astrid, Bouke,
Jet, Jort, Laura en Thijn mocht direct de eerste wedstrijd van start.
Het was best spannend en iedereen moest even wennen aan
het spel, maar al snel scoorden
Jort en Bouke vele doelpunten.
Met de meiden in de achterhoede en Dean als keeper bleken ze
een zeer goed team! De eerste
wedstrijd werd dan ook met 7-2
gewonnen. Bij de tweede wedstrijd ging Thijn op doel en Dean
in de verdediging, samen met de
meiden Jet, Astrid en Laura. Met
mooie passes naar Jort en Bouke
werden er weer prachtige doelpunten gemaakt. Ook deze wedstrijd werd gewonnen. Na een
lange rustpauze waren de kids
de tactiek een beetje vergeten
en bleek de tegenpartij toch een
maatje te groot en verloren ze helaas de derde wedstrijd. Dankzij het mooie doelpuntensaldo,
mocht het super team door naar
de spannende finale! Na een korte rustpauze mochten de toppers
starten aan hun finale. De wedstrijd liep lang gelijk op, maar
dankzij de super fitte Jort en de
goed verdedigende Dean werd
de finale uiteindelijk met 3-2 gewonnen door de Oosteinder Dolfijnen! Het was een geweldige
middag met een uitstekend resultaat voor de Oosteinderschool.

zwom 25 seconden sneller dan
haar eigen record. Bram Grootjans, Michiel Wolfs en Lorenzo
Kliffen – allen lid van aangepast
zwemmen - streden tegen elkaar
op de 100 meter rugslag waarbij
Bram zijn tijd met een mooi record wist te verbeteren. De 200
meter rugslag was wederom
druk bezet met Oceanus dames.
Anouk Hilgers, Romee Veldt, Beau
van Dommelen en Britt van der
Linden streden om het hardst.
Anouk wist dat om te zetten in
een eerste plaats. Esmee Scheuer en Phaedra Molendijk verbeterden beiden hun eigen record
met 2 seconden op de 100 meter vrije slag. Zeker na de griep
van Esmee is dat een prima resultaat. Ook het Koningsnummer
– de 100 meter vrije slag - werd
druk bezocht door de Oceanus
heren. Sebastiaan van der Born,
Kees Boerlage, Justin Heijsteeg
en Bram Wesseling zorgden voor
een spannende onderlinge strijd
en niet zonder resultaat. Allemaal
een persoonlijk record. Op de 100
meter schoolslag kwam weer een
hele Oceanus groep meiden aan
bod. Sayenne Oudejans zorgde
voor de uitsmijter met een verbetering van haar tijd met 10 seconden. Liam Breebaart en Jort
Kemp mochten optreden bij de
200 meter vrije slag. Aan Liam zal
het niet liggen, want hij behaalde
een mooie derde plek. Jort zette
een prima tijd neer.
Bij de 50 meter heren was het
druk op het erepodium. Zowel Stef Boumans (928) op weg naar de vierde plaats.
de tweede als derde plek werden
bezet door Ruben van Vierzen en
Sohrab Shirzad.
Maar het beste was tot het laatste
bewaard. Het geheim van de 200
meter vlinderslag heet Ruben Visser. Hij behaalde de eerste plaats.
Oceanus heeft een vlinderkoning
en een vlinderkoningin in hun
Amstelveen - Op zaterdag 17 hele goede finale cross gelopen.
midden.
maart vond in Soest de finale van Bij de jongste (mini) pupillen einde crosscompetitie plaats. Het digde Stef Boumans net naast het
Vlinderkoningin Nina Bellaart en vlinderkoning Ruben Visser.
lente weer van het vorig weekend podium. Bij de eindsprint door
had plaatst gemaakt voor kou en het mulle zand werd hij net gepoolwinden die voor een Sibe- klopt, maar werd toch heel knap
rische zaterdag zouden zorgen. vierde. Evelien ter Veer werd bij
Waar voetbal-, hockey- en ande- de jongste pupillen knap negenre jeugdwedstrijden waren af- de. De jongens C pupillen (Leon,
gelast ging crossen dus gewoon Max, Sverre en Waldemar) werdoor! Ruim 30 pupillen en juni- den als team derde en mochten
oren van AV Startbaan stonden na afloop de mooie grote beker
aan de start voor hun crossfinale. mee naar huis nemen. Lauren TiHet was al een prestatie op zich mucin had bij de meisjes B pupilom de starten en de wedstrijd len lange tijd uitzicht op het pokoud en verkleumd uit te lopen.
dium, maar moest aan het einde
De Startbaan junioren eindig- toch een aantal meisjes laten lode allemaal net buiten de top 10, pen. Uiteindelijk werd zij zesde.
maar hebben stuk voor stuk een Bij de jongens A1 werd Manu-

Jeugd atletiek, finale crosscompetitie

Startbaan jeugd actief
in Siberisch Soest

Het Mysterie van museum
Mauzz in Poppentheater
Amstelveen - Het Mysterie van
museum Mauzz van Theater Kwadraat gaat in première in het Amstelveens Poppentheater. Jimmy
zit gevangen in volgens hem het
saaiste museum van Nederland.
Maar overal waar hij komt komen
schilderijen tot leven. Zijn halfzusje Eva die hem wil bevrijden,
ontdekt ook dat de schilderijen
uit de verschillende kunststromen tot leven komen. Ze hebben
allemaal hun eigen verhaal. En
dan blijkt het museum helemaal
niet saai, maar juist spannend en
haar half-broertje Jimmy niet zo
vervelend als Eva wel dacht. Het
publiek speelt een belangrijke rol
in de zoektocht van Eva naar Jimmy en geluk. Een visueel spektakel met grote poppen, een mooi
decor en special effects. ‘Het Mysterie van Museum Mauzz’ is een
familievoorstelling voor iedereen vanaf 5 jaar en de première
is te zien in het Amstelveens Pop-

pentheater op zondag 25 maart
om 14.30 uur. Toegangsprijs: 8,50
euro. Reserveren kan via 0206450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl

JeugdSportPas Aalsmeer

Judo, karate, korfbal en
atletiek tijdens blok 3
Aalsmeer - In april kunnen kinderen van het basisonderwijs
weer kennis maken met een aantal sporten, want dan organiseert
Team Sportservice Aalsmeer het
derde blok van de JeugdSportPas Aalsmeer. De sporten dit blok
zijn onder andere atletiek (AV
Aalsmeer), voetbal (FC Aalsmeer),
judo en jiu jitsu (Meer dan Judo), Koreaans karate (Wassanim)
en korfbal (ckv VZOD). Inschrijven kan via de website: www.
teamsportservice.nl/aalsmeer tot
en met donderdag 30 maart. De
sporten beginnen na het Paasweekend.
De JeugdSportPas is een sport-

stimuleringsproject om kinderen van het basisschool te helpen
bij het maken van de juiste sportkeuze. Kinderen uit de groepen 3
tot en met 8 (en soms ook groep
1 en 2) kunnen zich inschrijven voor vier kennismakingslessen voor verschillende sporten
bij lokale verenigingen. Op deze
manier maken ze kennis met de
sport en proeven de sfeer binnen
de vereniging. Kosten zijn 5 euro
per sport per kind. Voor informatie kan contact opgenomen worden met Tom Schutte van Sportservice Haarlemmermeer via 0639790182 of via tschutte@teamsportservice.nl.

el Pattiwael van Westerloo eveneens zesde na een prima race
waarbij hij uiteindelijk het podium maar op een paar seconden
na miste. Als verrassing mochten
de jongens (Manuel, Iloy, Tijn en
Stef ) de derde prijs als team komen ophalen. De laatste top 10
klassering was voor Niels van Bergen, die bij de jongens A2 pupillen knap negende werd. Alle pupillen en junioren kunnen terugkijken op prima prestaties die geleverd werden bij een gevoelstemperatuur van ruim 10 graden
onder nul. Met deze crossfinale
kwam er ook meteen een einde
het cross- en indoorseizoen. Veel

pupillen en junioren gaan het
laatste weekend van maart op
trainingsweekend, waarna vanaf
het paasweekend de eerste baanwedstrijden weer beginnen.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Voetbal

Handbalcompetitie België-Nederland

FCA zaterdag wint met
2-0 van SV Marken
Aalsmeer - Onder Siberische omstandigheden, met windracht zes
en een gevoelstemperatuur van
min 15 graden, kwamen zaterdag
16 maart toch nog 130 toeschouwers naar de Beethovenlaan voor
de voetbalwedstrijd Aalsmeer tegen S.V. Marken. Onder leiding
van scheidsrechter Roelof Luinge
probeerde FC Aalsmeer van meet
af aan Marken onder druk te zetten. Vooral de harde zijwind had
veel grip op het spel. De FC bepaalde het spel, maar pas in de
25e minuut kreeg Calvin Koster op
links een goede kans. Zijn schot
werd door Dominic Zeeman van
de doellijn gehaald. Ondanks het
overwicht wisten Michal Kocon,
Calvin Koster en Lilinho Martins
keeper Yort Willems niet te verrassen. Aan de andere kant hoefde
Nick van der Wiel ook weinig in te
grijpen, want Burak Sitil hield de
gevaarlijke spits van Marken, Youran Burggraaf, goed in de tang.
Mede daardoor kon Daan van Huffel regelmatig sterk opkomen. In
de 40ste minuut was het eindelijk
raak. Vanaf de middenstip startte Calvin Koster zijn run naar het
doel. Achtervolgd door drie spelers van Marken liet hij met een
bekeken schot met het linkerbeen
ook doelman Yort Willems kansloos en bracht zo de verdiende
1-0 op het scorebord. Het had net
voor de rust nog beter gekund.
Lilinho Martins omspeelde de
doelman in de 42ste minuut, maar
kwam een teenlengte te kort om
te scoren. Kort daarna konden de

22 spelers en de leiding zich gaan
warmen aan de thee. De thee had
de FC goed gedaan, want vanaf de 45ste minuut met Lulinho
Martins voor Michal Kocon kwamen er verschillende kansen. Berry Kramer vrij voor doel lepelde
de bal over, Calvin Koster schoot
net naast en Lilinho Martins aarzelde bij het schieten. Zij konden
de marge dus niet verhogen. De
supporters moesten tot de 66e
minuut wachten. Toen was het
wel raak. De voorzet van Lulinho
Martins werd met het hoofd van
Calvin Koster verlengd op Lilinho
Martins die Yort Willems kansloos
liet: 2-0. Na de 2-0 probeerde Marken er nog een offensief tegenaan
te gooien. Verder dan een goede schietkans van Youran Burggraaf, die doelman Nick van der
Wiel uitstekend verwerkte, kwam
het niet. Uit een voorzet van Lulinho Martins kreeg Thomas Harte
de kans om te score te verhogen,
maar zijn schot had niet genoeg
inhoud. En zo kon de goed leidende Roelof Luinge er na 90 minuten een eind aan maken, waarna iedereen snel de kantine opzocht, waar zanger Mark Fledderman een goede noot wist te zingen en FC Aalsmeer kon feesten
voor eindelijk weer bijschrijving
van drie punten. Komende zaterdag 24 maart speelt FC Aalsmeer
(zaterdag) uit tegen C.S.W. uit Wilnis. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Locatie: Pieter Joostenlaan 7 in
Wilnis.
Jack van Muijden

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 24 maart:
F.C.AALSMEER
C.S.W. 1 - F.C.A. 1
Castricum 2 - F.C.A. 2
V.E.W. 4 - F.C.A. 3
Sloterdijk 4 - F.C.A. 4
Zeeburgia 5 - F.C.A. 5
H.Y.S. 3 - F.C.A. 6
F.C.A. 7 - O.F.C. 5
WV-H.E.D.W. 21 - F.C.A. 8
T.O.G. 45+1 - F.C.A. 45+1
Vrouwen
F.C.A. V1 – Spartaan V2
Tos/Actief V2 - F.C.A. V2
R.K.D.E.S.
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 – D.E.M. V1
S.C.W.
S.C.W. 1 - United/DAVO 1

14.30 u
12.00 u
15.30 u
14.30 u
19.00 u
11.00 u
14.30 u
15.15 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
13.00 u
14.30 u

S.C.W. 2 - O.D.I.N.’59 5
S.C.W. 3 - Kennemerl. 4
Buitenveldert 3 - S.C.W. 4
Velsen 3 - S.C.W. 5
H.F.C. 35+1 - S.C.W. 35 +1
Zondag 25 maart:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Van Nispen 1
Fortius 2 - F.C.A. 2
H.Y.S. 4 - F.C.A. 3
Hoofddorp 7 - F.C.A. 4
F.C.A. 5 - A.F.C. 9
R.K.D.E.S.
Warmunda 1 - R.K.D.E.S.1
K.D.O. 2 - R.K.D.E.S 2
R.C.H. 2 - R.K.D.E.S. 4
Kampong 4 - R.K.D.E.S. 5

12.00 u
14.30 u
12.45 u
14.30 u
14.30 u

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

Internationaal beachvolleybaltoernooi

Favorieten zegevieren bij
Blooming Beach Aalsmeer
Aalsmeer - Ze kwamen, zagen
en overwonnen. Topfavorieten
Alexander Brouwer en Robert
Meeuwsen hebben bij Blooming
Beach Aalsmeer – een beachvolleybaltoernooi uit de reeks in het
kader van de World Tour 2018 – gedaan waarvoor ze kwamen. En dat
is het toernooi winnen. Het team,
dat vorige week nog excelleerde in een sterk bezet World Tourtoernooi in Doha, was in de finale

van Blooming Beach Aalsmeer te
sterk voor het duo Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter: 21-15,
21-19. “Natuurlijk wilden we het
toernooi winnen, maar we hadden
ons voor dit evenement meerdere doelen gesteld. We hadden wat
tactische, technische en mentale
doelen gesteld en die hebben we
gehaald”, zei Meeuwsen na afloop.
“En het is gewoon leuk om hier
te spelen, voor eigen publiek en

Een geheel Nederlands podium tijdens Blooming Beach Aalsmeer. De prijzen werden uitgereikt door loco-burgemeester Robbert-Jan van Duijn.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Brons voor FIQAS Heren
in BeNe League

Basketkbal

Warme wedstrijd BVA
Heren 3 op Curaçao
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 17
maart, op het heetst van de dag,
hebben de Heren 3 van Basketbal
Vereniging Aalsmeer een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld
op het warme eiland Curaçao.
Met een buitentemperatuur van
30 graden was het in de sporthal
een kleine oven. Er werd daarom
aangeraden om al voor de wedstrijd veel te drinken. Zoals gewoonlijk begon het team met een
warming-up, maar aangezien de
spelers al na het omkleden met
een natte rug het veld inliepen
werd eerst de hoeveelheid vocht
op peil gebracht. Daarna dwongen BVA respect af bij de tegenstander door even te laten zien
waar Aalsmeer toe in staat is. De
ene driepunter na de ander vloog
door het netje en de lay-ups werden keuring uitgevoerd.
Het eerste helft liet zien dat de
teams wel tegen elkaar opgewassen waren. De stand liep gelijk
op en in de laatste minuut voor
de pauze stond het 12–9. Met
nog een paar seconden te spelen schoot Marcel Driessen een
3-punter erin waardoor Aalsmeer
dacht met een gelijke stand de

rust in te gaan. Met een schot
vanaf de middellijn probeerde
Curaçao de stand nog te keren en
helaas voor Aalsmeer ging de bal
door de ring. De ruststand was
15-12. Met allemaal rode koppies
van de inspanning en de warmte nam BVA wat rust en dronk er
weer vrolijk op los. De start van
het derde kwart ging wat moeizamer, de warmte ging toch langzaam invloed hebben op de mannen uit Aalsmeer die nog pure
vrieskou gewend waren. Met de
start van het vierde kwart werd
besloten een andere verdediging
te spelen. Dat deze werkte bleek
uit uit een gelijkopgaand scoreverloop, maar helaas kon de inspanning niet meer voorkomen
dat Curaçao de wedstrijd winnend afsloot met 57-43.
Na afloop van de wedstrijd werd
het team van BV Aalsmeer uitgenodigd om het bezoek af te sluiten met een gezellig samenzijn
met eten en drinken. Ook werden
de basketbal heren uitgenodigd
om mee te doen aan het basketbal toernooi Curasur. Daar gaan
de Aalsmeerse basketballers zeker over nadenken.

kunnen de kaarten zich inschrijven. Deelname kost 3 euro per
persoon. Tijdens de vorige speelavond is het klaverjassen gewonnen door Wil ter Horst met 5283
Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoe- punten, op twee de heer Oliegen houdt op dinsdag 27 maart mans met 5237 punten en op drie
haar jaarlijkse paasdrive. Klaver- Marie ten Brink met 5180 punten.
jassen en rummicuppen staan op De poedelprijs was voor Thea
het programma. Het kaarten be- Reuling met 3590 punten. Bij het
gint om 19.30 uur in het Hofplein Rummicuppen was Alie Hoving
aan de Clematisstraat, ingang met 39 punten de winnaar. De
van het Kloosterhof. Vanaf 19.00 poedelprijs ging hier naar Antje
uur staan koffie en thee klaar en Herder met 160 punten.

Aalsmeer - Een spannend en
druk weekend voor de handballers van FIQAS Aalsmeer. Heren
1 wachtte in De Bosch de wedstrijden in de final4 van de BeNe
League. In deze Belgische-Nederlandse competitie had Aalsmeer
laten zien over toptalent te beschikken en wist het team tot de
beste vier te komen. FIQAS coach
Bert Brouwer liet voor aanvang
weten bijzonder trots te zijn op
zijn mannen. “De kwalificatie is
een cadeau van acht maanden
structuur, focus en hard werken.
Onze kansen zijn fifty fifty.”
Tegenstander voor Aalsmeer
was zaterdag 17 maart Achilles Bocholt, terwijl OCI Lions het
moest opnemen tegen Initia Hasselt. De ploegen waren aan elkaar gewaagd en de toeschouwers kregen spectaculaire handbalwedstrijden te zien. Achilles
Boccholt wist uiteindelijk van FIQAS Aalsmeer te winnen met 2924, terwijl OCI Lions met een iets
overtuigender doelsalvo Initia
Hasselt versloeg met 34-27. De
finale werd zondag 18 maart gespeeld door Achilles Bocholt en
OCI Lions en de strijd om de derde en vierde plaats ging tussen
FIQAS Aalsmeer en Initia Hasselt.

Hasselt, Jelle Vonckx, strafte dit
snel af met twee doelpunten op
rij, 6-8. Na een kwartier begon
Aalsmeer steeds meer los te komen en langzaam kroop de ploeg
van Bert Brouwer naar Hasselt
toe. Na twintig minuten was het
Jim Castien die Aalsmeer weer
op gelijke hoogte bracht, de laatste tien minuten was het stuivertje wisselen. Beide ploegen gingen rusten met een 16-16 stand.
Dylan Vossen was aan Hasseltse zijde verantwoordelijk voor de
helft van de treffers. In de tweede helft zette Aalsmeer de goede
lijn voort en had na tien minuten
zelfs een gaatje van drie doelpunten geslagen. Met name Nils Dekker en Remco van Dam scoorden
aan de lopende band. Bij Hasselt
leek de pijp een beetje leeg, maar
de ploeg raapte zich bij elkaar
en wist na twintig minuten toch
weer op gelijke hoogte te komen
26-26. Via Bottinga en Van Dam
sloeg Aalsmeer echter snel weer
een gaatje van twee doelpunten, een tik die Hasselt niet meer
te boven kwam. Met 31-28 legde
Aalsmeer uiteindelijk beslag op
de derde plek in de BeNe-League.

Titel weer voor Bocholt
De strijd erna om de hoogst eer
Stuivertje wisselen
was eveneens bijzonder spanAalsmeer en Hasselt mochten nend. Zowel Achilles Bocholt als
de spits afbijten op de zondag- OCI Lions hadden het vizier op
middag. Hasselt kwam het bes- scherp en bleven qua scores conte uit de startblokken en nam na stant dicht in elkaars buurt. Maar
vijf minuten een 3-5 voorsprong het was Achilles Bocholt die de
door goals van Vossen en Buciu- wedstrijd het succesvolst wist af
man. Aalsmeer ging daarna expe- te sluiten. Winst met 34-31 en oprimenteren met een extra veld- nieuw, net als vorig jaar, de titel in
speler, maar de doelman van handen. Zilver voor OCI Lions.

Paasdrive bij
Ons Genoegen

in eigen land. Het gebeurt al niet
zo vaak dat we in Nederland zijn”,
vulde Brouwer zijn partner aan.
Meeuwsen: “Komt bij dat elk toernooi in The Beach altijd een belevenis is. Volle bak vandaag, er zit
hier meer publiek dan vorige week
in Doha en het sfeertje is ongekend hier. En als je ziet hoe het is
aangekleed, super toch.” Komende zomer zijn Brouwer en Meeuwsen overigens nog in Nederland te
zien, als in vier verschillende steden in het land het EK beachvolleybal wordt gespeeld. De overwinning in Aalsmeer past mooi in
de voorbereiding richting dat Europees kampioenschap. “We hebben dit seizoen een aantal piekmomenten ingebouwd, waarvan
Florida (eind januari, begin februari) de eerste was. Daar werden we
vijfde, dus dat mislukte. De laatste
twee weken zitten we echter goed
op schema op weg naar het EK als
piekmoment.”
Oranje podium
Dirk Boehlé en Steven van de Velde hielden het podium volledig
oranje door in de zogenaamde
‘kleine finale’ in twee sets (17-21,
19-21) te winnen van de broers
Ben en Sam O’Dea uit Nieuw-Zeeland. “Dit is wel even wennen”, reageerde Ben O’Dea, die met zijn
broer debuteerde op een indoortoernooi. Wij hebben tot dusver alleen nog maar op het strand gespeeld, maar ik moet zeggen dat
dit wel een heel speciale ervaring
geeft. Ook vanwege de sfeervolle
entourage hier.”

Sven en Jannes
De lokale held Sven Vismans
struikelde met zijn partner Jannes van der Ham, op weg naar
de kwartfinales over het Deense
koppel Abell en Thomsen. Aanvankelijk leek het in de beslissende derde set niet die kant op
te gaan. Vismans en Van der Ham
hadden met 21-17 (na 16-21 setverlies) de stand weer in evenwicht getrokken en stevenden
af op de kwartfinales. Maar vanaf 13-9 (voorsprong) ging het mis.
Abell en Thomson kropen langzaam zeker terug om in een zinderend slotfase de wedstrijd naar
zich toe te halen: 18-20. Sven en
Jannes eindigden uiteindelijk op
de negende plaats.
Koningin
Het bleef bij Blooming Beach
Aalsmeer niet beperkt tot het
huldigen van de medaille-winnaars. Eerder in de middag streden beachvolleybalsters Joy
Stubbe, Madelein Meppelink,
Laura Bloem en Jolien Sinnema
voor de prestigieuze titel Queen
of the Beach, waarbij uiteindelijk
Madelein Meppelink zich in een
vorstelijke cape tot ‘koningin’ liet
kronen.
Uitslagen:
1. Alexander Brouwer en Robert
Meeuwsen (NED)
2. Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter (NED)
3. Dirk Boehlé en Steven van de
Velde (NED)
4. Ben O’Dea en Sam O’Dea (NZL)

Finale crosscompetitie in Soest

AV Aalsmeer Running Team
3e in ploegenklassement
Aalsmeer - Na de aangename
lenteachtige temperaturen tijdens het NK Cross afgelopen
week was het zaterdag 17 maart
bij de finale van de crosscompetitie in Soest flink schakelen naar
gure winterse omstandigheden.
Bij de junioren A/B waren de verwachtingen
hooggespannen.
Niet alleen de individuele prestaties zijn van belang, maar ook het
behalen van het podium in het algemene ploegenklassement.
Voor Thijmen Alderden en Davy Heijsteeg van Atletiek Vereniging Aalsmeer betekende deze wedstrijd tevens het afscheid
van het crossen als junior. Wessel Heil en Milan Biesheuvel hebben nog een paar jaar als junior
voor de boeg. Tijdens de 5 kilometer lange race over het zanderige en bosachtige parcours wa-

ren het Thijmen en Davy die lange tijd samenliepen. Uiteindelijk
was het Thijmen die met zijn sterke eindschot als vijfde over de finish kwam, direct gevolgd door
Davy op de zesde plaats.
Op gepaste afstand waren het
Wessel en Milan die voor uitstekende prestaties zorgden, zodat
het team een schitterden derde
plaats in het ploegenklassement
behaalde.
Bij de junioren C was Graeme ‘t
Hoen de enige deelnemer namens het team. Op het loodzware parcours moest hij diep in de
reserves tasten om uiteindelijk
een uitstekende klassering neer
te zetten (plaats nog niet bekend). Voor de komende weken is
alles gericht op de overgang naar
het baanseizoen, dat eind april
van start gaat.

Thijmen Alderden met startnummer 111. Foto: Erik Witpeerd
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Aalsmeer - Nadat de Heren 1 basketballers van BV Aalsmeer vorige week de slechtste wedstrijd
van het seizoen speelden tegen
Schrobbelaar (67-48 verlies) was
het van plan sportieve revanche
te nemen. Het tweede team van
Harlemlakers, dat een prima reeks
had neergezet en naar een vierde
plaats was opgeklommen, was
daarvoor een uitgelezen tegenstander. In de eerste helft gingen
beide teams steeds gelijk op. Via
14-17 aan het eind van de eerste
periode bleek Aalsmeer bij rust
een kleine voorsprong te hebben.
De stabiele inbreng van Thijs Wijfjes (altijd aanspeelbaar in de aanval en attent positie kiezend in de
verdediging) was daarbij zeer bepalend. Daarnaast ging Jim Commandeur met de van hem kenmerkende tomeloze inzet zijn
team voor in de strijd. In de derde
periode slopen er irritaties in het
spel van een aantal Amsterdamse
spelers in de richting van de strak,
maar correct leidende scheidsrechters. Aalsmeer sloeg wellicht
mede daardoor een klein gaatje (48-42) maar na een time out
van Harlemlakers ging de laatste
periode in met een stand van 5553. In de vierde periode leken de
Amsterdammers zich opnieuw
benadeeld te voelen en verloor
een aantal Amsterdamse spelers
een groot deel van hun realiteitszin. Toen bovendien de coach
van Harlemlakers na zijn tweede
technische fout wegens onsportief gedrag door de scheidsrechters de zaal uit moest worden gestuurd waren de meeste Amsterdammers danig de kluts kwijt.
Het pleit zeer voor de Aalsmeerders dat zij, daarbij sterk leunend
op de ervaring van Tijs Buskermolen en Ger Molenaar, de wedstrijd
geconcentreerd uitspeelden. De
zege van 79-62 was natuurlijk geflatteerd te noemen omdat beide

Aalsmeer - Ondanks de kou en
zeker de strakke wind dwars over
het veld bij FC Rijnland was het
een wedstrijd die het aanzien zeker waard was. Bij FC Aalsmeer
was Elias el Hadji afwezig door
ziekte en zaten Damion Veltman,
Joost van der Zwaard en Alexander Goes op de reservebank en
dat is ook weer eens lekker , want
de bank bepaalt de sterkte van
het team. FC Rijnland is de laatste tijd negatief in het nieuws geweest door de vele rode kaarten
van de laatste weken. In het veld
was daar niets van te merken,
het was een hele sportieve wedstrijd. In de beginfase was het FC
Aalsmeer wat de toon zette en
door de wind was het aan de linkerkant met de snelle Daan Vaneman een heerlijke aanspeelpunt
voor zijn medespelers. Veelvuldig zochten met name Richard de
Vries en middenvelders Joeri v.d
Schraaff (uitstekend gespeeld)
en Stender Piet met mooie combinaties Daan Vaneman op. In
de 10e min was het bijna raak na
weer zo’n aanval trok Daan Vaneman de bal strak voor en daar
was Mark Schut die helaas net
over schoot. Kansen kwamen
daarna ook voor Prem Pasternak
en weer Mark Schut, maar het
zat niet helemaal mee en keeper
Jeffrey Smeele was voorlopig de
baas in zijn strafschopgebied. In
de 33e minuut bij een ongevaarlijke aanval van FC Rijnland was
het Richard de Vries die de uitlopende keeper Jeremaih Veldman
verschalkte en de bal pardoes
naar aanvaller Boudewijn Kamphuys van FC Rijnmond speelde
en die zei dank je wel. Een domper van jewelste en de 1-0 volkomen onterecht. In de 40e minuut was het weer Joeri van der
Schraaff die de bal prima op snelheid aan Daan Vaneman gaf die
alleen voor keeper Smeely kwam,
die kon de bal eerst nog stoppen maar in de rebound was het
Daan die het prima afmaakte en
voor de terechte 1-1 zorgde. Een
compliment voor scheidsrechter D. Bierman die de voordeel
regel prima toepaste. De tweede helft hetzelfde spelbeeld, een
aanvallend FC Aalsmeer en nu
was het Tristin Jongkind die veelvuldig werd aangespeeld en ook
hij was dicht bij een doelpunt,

Prima overwinning FC
Aalsmeer op Rijnland

BV Aalsmeer verslaat
Harlemladers: 79-62
teams 33 van de 40 minuten aan
elkaar gewaagd waren.
Winst met groot gemak
De U 18 won zijn wedstrijd van
BV Amsterdam met groot gemak
(55-42) waardoor het nog steeds
op koers ligt voor een kampioenschap. Grote man van de wedstrijd was dit keer Marein Sprangers die maar liefst vijf driepunters liet noteren.
Knappe revanche
De U 16 was van plan om de grote thuisnederlaag tegen Alkmaar
Guardians van een paar weken
geleden (45-80) recht te zetten.
De terugwedstrijd in Alkmaar
liep uit op een regelrechte thriller die pas in de laatste seconde
werd beslist. Aalsmeer speelde
dit keer een stuk geconcentreerder, hoewel briljante momenten
toch nog steeds werden afgewisseld met onbegrijpelijke blunders. De zet om Martijn Kievit
als vooruitgeschoven verdediger
in te zetten pakte goed uit. Met
zijn 40 punten vestigde hij een
seizoensrecord. De 38 rebounds
van Jorre van Beek en de vele assists van Tycho Deen waren eveneens vermeldenswaard. Aalsmeer
won uiteindelijk met 71-69 en revancheerde zich dus heel knap.
Het tweede U 16 team had het
opnieuw moeilijk, dit keer tegen
Hoofddorp 4, en verloor dan ook
ondanks een prima inzet met 2945.
Nederlaag koploper
De U 14 was echter opnieuw de
grootste winnaar van het weekend. Wat bijna niemand voor mogelijk had gehouden gebeurde
toch: koploper Rebound ’84 werd
door een wekelijks beter spelend
Aalsmeer met 41-35 op de eerste nederlaag van het seizoen getrakteerd.

Gerrit en Sven winnaars
voetbalquiz RKDES
Kudelstaart - Zaterdag 17 maart
stond de jaarlijks terugkerende
RKDES voetbalquiz op het programma. Meer dan 30 koppels
hadden zich ingeschreven om
hun kennis over voetbal te laten toetsen tijdens een gezellige pubquiz. Zelfs uit het buurdorp Ter Aar was er een delegatie op dit evenement afgekomen.
Ook dit jaar was Tom van Hulsen
bereid gevonden om de quiz te
presenteren. Onder zijn deskundige leiding werden er acht rondes van tien vragen afgewerkt.
Lang gingen Bart-Jan van der Jagt en Sean Paul Verbruggen aan
de leiding. Helaas voor deze heren deed de RKDES ronde hen

de das om; Gerrit ter Reehorst en
Sven Snel wisten in deze ronde
tien punten te scoren waarmee
zij de stand gelijk trokken. Samen
met Bart-Jan en Sean Paul en een
derde koppel bestaande uit Mano en Maarten stonden zij na 80
vragen op 50 punten.
Een benaderingsvraag moest
de beslissing brengen; Gerrit en
Sven kwamen als winnaars uit
de bus en mochten gaan strijken
met de eretitel: RKDES voetbalquizkampioen 2018! Er werd nog
lang nagepraat over de soms verrassende vragen en antwoorden
en zo kijken de deelnemers en
RKDES terug op een zeer geslaagde avond!

Titanenstrijd om
poedelprijs

16 maart is gewonnen door Kees
Noordhoek met 5795 punten, gevolgd door Fred Maas met 5594
punten en Gerard Pauw met 5563
punten. Komende vrijdag 23
maart is er weer koppelkaarten in
het buurthuis aan de Dreef 1. Iedereen is van harte welkom. Geen
maat is geen probleem, daar kan
voor gezorgd worden op de
avond zelf. Aanvang is 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur voor
koffie, thee en inschrijving.

Aalsmeer - Er is bij de buurtvereniging Hornmeer een titanenstrijd ontstaan om de poedelprijs, met nog een paar weken te
gaan kan het in een climax eindigen. Deze week was George Lemmerzaal die met overmacht deze
‘ereprijs’ won. De kaartavond op

Nog 23 startplaatsen te verdelen

In de rij voor inschrijven
Aalsmeer Roest Niet
Aalsmeer - Het was dit weekend
een drukte van jewelste in The
Beach. Deze dag werden niet alleen de laatste wedstrijden en
de finales gespeeld van het internationale beachvolleybaltoernooi Blooming Beach, maar ook
werd het startsein gegeven voor
het Aalsmeer Flower Festival dat
op 16 en 17 juni aanstaande gaat
plaatsvinden in dit voormalige
veilinggebouw aan de Oosteinderweg en in de Historische Tuin.
Tevens konden eigenaren van
oldtimers zich zondag 18 maart
inschrijven voor de toerrit
Aalsmeer Roest Niet. Op zondag

10 juni vindt dit evenement met
nostalgische voertuigen plaats
en de animo hiervoor is al jaren
bijzonder groot. Om half één zat
de organisatie klaar en al snel
stroomden de liefhebbers The
Beach binnen en werden zij met
muziek ontvangen door Kees
Markman en Marcel Wilkes.
In totaal zijn 177 deelnemers nu
verzekerd van deelname. Er zijn
nog 23 startplaatsen te verdelen.
Nog één van deze laatste plaatsen bemachtigen kan binnenkort via de website van Aalsmeer
Roest Niet.
Foto: www.kicksfotos.nl

Voor aanschaf RS Feva zeilboot

Donatie Schipholfonds voor
4 Watersport Verenigingen
Amstelland - Afgelopen vrijdag
hebben de bestuursleden van het
Schipholfonds een bedrag van
74.857 euro uitgereikt aan organisaties die actief zijn op het gebied van sportief bewegen in de
omgeving van Schiphol. De Watersport Verenigingen Braassemermeer, Schiphol, Noord-Zuid
Nieuwkoop en Nieuwe Meer hebben elk een donatie ontvangen
van 5.000 euro voor de aanschaf
van een RS Feva zeilboot. Deze
tweemans boot is zeer geschikt
voor jeugd vanaf 12 jaar.
Het Schipholfonds is in 1994 op-

gericht, op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol, met als
doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met
de omgeving tot uiting te brengen. Het fonds ontvangt jaarlijks
een schenking van de luchthaven.
Het Schipholfonds steunt projecten die als thema sportief bewegen hebben. Voor dit thema is gekozen omdat bewegen bij uitstek
mensen verbindt en bijdraagt aan
goede gezondheid. Meer informatie is te vinden op de website
www.schipholfonds.nl

na een mooie actie waarbij twee
man werden uitgespeeld. In de
55e minuut sprong de aanhang
van de FC Aalsmeer op bij een
bal waarvan iedereen dacht dat
hij de achterlijk gepasseerd was,
maar scheidsrechter Bierman kon
dat niet zien en geen camera,
dus helaas. De achterhoede van
FC Aalsmeer bleef de baas over
de aanvallers van FC Rijnland en
gaven geen kans weg. In de 65e
minuut wissel Tristin Jongkind,
een paar weken geblesseerd geweest en zondag weer in de basis, leeg gespeeld en hij werd vervangen door Damion Veldman.
In de 70e minuut een verkeerde
uittrap van keeper Smeely en de
bal komt bij Mark Schut maar die
schoot hem net naast. Het bleek
uitstel. In de 75e minuut een rode kaart voor leroy de Haas van
FC Rijnland na opmerkingen aan
adres van scheidsrechter en dat
gaf Aalsmeer net die ruimte die
ze nodig had. In de 80e minuut
was het dan raak, eerst was het
een werkelijk prachtige combinatie van Prem Pasternak, die twee
man passeerde en de bal naar
rechts speelde op Daan Vaneman die hem op het hoofd van
Mark Schut plaatste en zijn machtige kopbal verdween in de kruising: 1-2. Een schitterend doelpunt. Moe gestreden en licht geblesseerd moest Stender Piet (prima gespeeld) zich laten vervangen door Joost van der Zwaard.
In de 85e minuut was het definitief uit voor FC Rijnland na een
mooi rush van Damion Veldman
die de bal keurig op Mark Schut
breed lag en dat betekende 1-3.
De wedstrijd was gespeeld. FC
Aalsmeer kan terugzien op een
prima wedstrijd, ondanks de kou
een behoorlijk aantal Aalsmeerders en die zien graag dat er aanstaande zondag 25 maart thuis
weer zo gevoetbald wordt tegen
van Nispen. Aanvang 14.00 uur
sportpark Hornmeer, Beethovenlaan.
Ook winst RKDES
Zondag 18 maart nam het eerste van RKDES het thuis op tegen
FC De Kickers’69 uit Leimuiden.
Eveneens gejuich bij RKDES. De
Kudelstaartse voetballers wisten
aan de Wim Kandreef met liefst
4-0 te winnen.

Zaalvoetbalcompetitie

Winst voor LEMO bij ZABO
Aalsmeer - Afgelopen weekend
werd er fanatiek gestreden om
de punten bij de ZABO competitie. Ditmaal was het resultaat:
één wedstrijd met een gelijkspel, één gestaakt duel en twee
partijen eindigden met een verschil van maar één doelpunt. De
elfde speelronde van de ZABO
stond zaterdag 17 maart op het
Rijsenhout - Sunweb-wielren- enkele meters toe op Olav Kooij, programma. Om 19.00 uur werd
ner Nils Eekhoff uit Rijsenhout is vorig jaar bij de nieuwelingen er afgetrapt in de Proosdijsportopgenomen in het Nederlands winnaar van drie nationale klas- hal bij de eerste wedstrijd. LEteam, dat komende zondag van siekers. Nils van Ekeren mocht als MO moest het opnemen tegen
start gaat in de belofteneditie van derde aankomende mee op het IBH Aalsmeer en won de ontmoeGent-Wevelgem. Schelling, Kooi- podium. In de race voor nieuwe- ting met de cijfers van 3-2. Vervolstra, Blummel, Zijlaard en Hoo- lingen in Woensdrecht klasseer- gens verscheen koploper Polonia
le zijn de andere geselecteerden. de Tristan Geleijn zich als 24ste. Aalsmeer op het speelveld en het
De wedstrijd, ook wel de Katte- Monkey Town-renner Jordy Bus- team van Football Fanatics was
koers genoemd, is één van de ze- kermolen (Kudelstaart) kneep af- de tegenstander. Een spannende
ven wereldbekerraces voor lan- gelopen zaterdag in de Ronde pot zaalvoetbal eindigde met een
denploegen met renners jonger van Groningen met nog 128 an- miniem verschil. De lijstaanvoedan 23 jaar. De klassieker wordt deren voortijdig in de remmen. Al der sloot de wedstrijd winnend af
verreden in de Belgische West- direct na de start was het peloton met 4-3 en blijft de stand aanvoehoek en telt onder meer de be- door de Siberische kou en de gie- ren met vier punten voorsprong.
klimming van de Kemmelberg. rende wind in brokken uiteen ge- De nummer twee van de rangStart en finish zijn in Ieper. Vorig vallen. Slechts 19 renners bereik- lijst, de ploeg van Met & Co speeljaar reed de 20-jarige Nils Eek- ten fietsend de finish.
hoff al voor Oranje in de talenteneditie van de Ronde van Vlaan- UWTC Uithoorn
deren. Hij eindigde toen als 43ste. Komende zondag 25 maart zijn
Voor Owen Geleijn, een plaatsge- de wielerliefhebbers welkom op
noot van Eekhoff, was het afgelo- het Randhoorn-wielercircuit van
pen zondag ‘net niet’ in de Ronde UWTC waar gestreden wordt om
van Woensdrecht voor junioren. de kampioenschappen van Uit- Aalsmeer - De meiden van
Op de Brabantse Wal, waar onder hoorn. De de jeugd start om MO15-1 van voetbalvereniging
meer geklommen moest worden 10.00 uur, de vrouwen en nieu- FC Aalsmeer hebben afgelopen
op een strook ‘vals plat’, gaf de welingen om 11.30 uur, en de ju- zaterdag 17 maart in ijskoud weer
renner van De Amstel in de sprint nioren, amateurs en eliterenners toch gevoetbald. De meiden hebben de uitwedstrijd tegen Nieuw
van een uiteen gerafelde groep om 13.00 uur.

Wielrenner Nils Eefhoff in
nationaal belofteteam

IJskoud, maar
wel gevoetbald

de zaterdagavond tegen Koning Nieuwendijk. De wedstrijd
werd vier minuten voor het einde gestaakt en op dát moment
gaf het scorebord een 8-4 stand
aan in het voordeel van Met & Co.
Het slotduel in de Kudelstaartse
sporthal ging tussen Amsec Piller
en Bolas Underwear. De wedstrijd
eindigde met een puntendeling,
eindstand 4-4.
Huidige stand:
De stand ziet er nu als volgt uit:
Polonia Aalsmeer 11-29, Met &
Co 11-25, Bolas Underwear 11-21,
Football Fanatics 11-15, LEMO 1115, IBH Aalsmeer 11-7, Amsec Piller 11-7, Koning Nieuwendijk 117.
De Zabo-zaalvoetballers komen
dit seizoen nog drie keer in actie.
De laatste drie speelronden vinden plaats in sporthal de Bloemhof op de zaterdagen 7 april, 28
april en 19 mei. Meer informatie
is te vinden op de Zabo-website:
www.zaboaalsmeer.nl
Sloten met 2-1 gewonnen. Het
gaat goed met dit team, drie uit
vier gewonnen. Aanstaande zaterdag 24 maart wacht de meiden weer een uitwedstrijd, ditmaal is SV Diemen de tegenstander. De wedstrijd tussen SV Diemen MO15-1 – FCA MO15-1 begint op sportpark sv. Diemen om
12.45 uur op veld 2. Fans zijn uiteraard van harte welkom.
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Verschillende scores bij
Bridgeclub Onder Ons

Zaterdag actiedag lokale omroepen
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Amstelland - De lokale omroepen Rick FM (Uithoorn), Radio Aalsmeer, MeerRadio (Haarlemmermeer), RTV Amstelveen,
Jamm FM (Ouder-Amstel) en Radio Tulipa (ziekenhuis Amstelland) bundelen de krachten voor
terminaal zieke kinderen. Aanstaande zaterdag 24 maart zetten zij de hele regio op stelten
met de grote actiedag ‘Let’s make
memories!’ voor Stichting Living
Memories. Dit goede doel maakt
kosteloos audio- en videoportretten van terminaal zieke kinderen als blijvende herinnering
voor hun nabestaanden. Vanuit de studio van Radio Aalsmeer
wordt door alle omroepen samen
van 7.00 tot 19.00 uur live radio
gemaakt. In de hele regio worden acties gehouden die tijdens
de marathonuitzending te horen
zijn. Ook worden deze zaterdag
24 maart tal van activiteiten georganiseerd. Zo kunnen belangstel-
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Aalsmeer - Op donderdag 15
maart werd er opnieuw een competitieronde afgewerkt in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Slechts
drie van de vier series waren volledig bezet. Wegens ziekte en vakantie waren er veel afzeggingen.
Petra Houweling liep weer verder uit en ook in de B-Klasse nam
Thijs Brozius 10 punten winst op
Kees Verbruggen.
Hoofdklasse: 1. Petra Houweling, 2. Cock Tukker en 3. Albert
Geleijn. A-Klasse: 1. Theo van Leijden, 2. Elisa Houweling en 3. Cor
Franck. B-Klasse: 1. Thijs Brozius, 2. Dirk Mol en 3. Margriet de
Vries. C-Klasse: 1. Mirjam van den
Berg, 2. Mahjan Yari en 3. Jan Geleijn Dzn.
De volgende competitieavond is
op donderdag 29 maart. Mocht u
sjoelen in competitieverband ook
leuk lijken? Kom gerust een keer
proberen. De avonden, die om
de twee weken op donderdag
gehouden worden in het Dorpshuis in Kudelstaart, beginnen om
20.00 uur. Er wordt in vier klassen
(op eigen niveau) gesjoeld en per
competitieavond worden er twee
keer tien bakken gegooid. Kijk
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lenden meewandelen met Wandelgroep 0297 Uithoorn. Speciaal voor deze actie is er een route uitgezet vanaf Het Spoorhuis
Uithoorn door de groene Meerwijk. Elke wandelaar die meedoet
wordt gevraagd om een vrijwillige gift te geven. Deze gift kan gedeponeerd worden in de box bij
Het Spoorhuis of online via de
website van Stichting Living Memories. De wandeling begint om
11.00 uur, is 4,5 kilometer lang en
duurt ongeveer een uur. Bij terugkomst in het Spoorhuis Uithoorn kunnen de wandelaars genieten van een heerlijk kopje koffie of thee met iets lekkers.
Aanmelden voor de wandeling
kan bij Claire Cannegieter van
Wandelgroep 0297. Per e-mail:
wandelgroep0297@outlook.com
of meld je aan via Facebook: Wandelgroep 0297 (zie evenement).
Of bel Ria Tammer van Rick FM:
06-30717741.
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voor informatie op www.sjoelclub-aalsmeer.nl.
Selectiewedstrijd en NK
Patrick Haring, die op de 9e plaats
geëindigd is bij de selectiewedstrijden in afdeling Oost, is op basis van ranking alsnog geplaatst
voor het NK in Barneveld op 21
april.
Op zaterdag 17 maart is het NK
Koppelsjoelen gehouden in het
Groningse Ter Apel. De Nederlandse kampioenen zijn net als
vorig jaar Tim van Sommeren en
Ronald Polman geworden. Hun
gemiddelde was 133,20. Zij werden op de voet gevolgd door Dick
Eijlers en Siem Oostenbrink die
met 133,10 de tweede plaats innamen. Plek drie was voor Jarno
Langerak en Pieter Euverman met
129,83. In de B-Klasse deden wel
enkele Aalsmeerders mee, maar
zij sjoelden zich niet naar een podiumplaats. De winst was voor
André van der Aart en Krzysztof Lemanski met 119,40. Marja
Springin’tVeld en Joke Schagen
kwamen met 110,53 niet verder
dan de 15e plaats. Wijnand Springin’tVeld en Joke de Haan werden
18e en laatste in deze klasse met
101,13 gemiddeld.
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Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom,
zowel klaverjassers als jokeraars.
Op donderdag 15 maart is het jokeren gewonnen door Gerard de
Wit met 176 punten. Op twee is
Riet Pothuizen geëindigd met 242
punten en op drie Trudy Knol met
384 punten. Bij het klaverjassen
was deze week Huub Bouwmeester veruit de beste met 5685 punten. Greet de Jong werd met 5555
punten tweede en Gerrit van der
Geest met 5257 punten derde. De
poedelplaats was deze week voor
Coby van Weerdenburg met 3249
punten. Belangstelling voor de
55+ kaartmiddag? Kom langs of
bel voor inlichtingen mevrouw R.
Pothuizen: 0297-340776.

Aalsmeer - Paasbingo, er zijn
mensen die deze bingo ook wel
de voorjaarsbingo noemen, maar
dit maakt buurtvereniging Hornmeer niets uit. Liefhebbers worden uitgenodigd om naar deze
bingoavond te komen op woensdag 28 maart. De gezelligheid
staat boven alles, maar er zijn ook
prachtige prijzen te winnen. Wat
te denken van een van de hoofdprijzen: een Airfryer. En vooral
niet te vergeten, de zeer gewilde boodschappen mand. Slechts
een greep uit de talloze prijzen. Kom bingo spelen en neem
de buurman of vrouw mee, hoe
meer zielen hoe meer vreugd.
Kom allemaal op woensdag 28
maart het buurthuis aan de Dreef
1. Aanvang is 20.00 uur. Zaal open
vanaf 19.00 uur voor koffie, thee
en inschrijving.
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klaverjassen is mevrouw Koot eerste geworden met 5137 punten,
op twee mevrouw Bax met 4959
punten en op drie mevrouw de
Koter met 4852 punten. De poedelprijs ging naar mevrouw Bakker met 3958 punten. Bij het rummicubben was de hoogste eer
voor mevrouw Valentijn met 106
punten en op twee mevrouw de
Vries met 116 punten. Er waren

Aalsmeer - Op 15 maart begon
om half twee de ouderensoos
voor 55+ers. De koffie en thee
stonden al klaar en men kon weer
gezellig met elkaar gaan klaverjassen en rummicubben. Bij het
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Aalsmeer - De speelavond van
Bridgeclub Onder Ons op 14
maart was er één met talrijke opmerkelijke feiten, zoals bijvoorbeeld het paar dat verleden week
75% scoorde en nu met ruim 26%
minder genoegen moest nemen.
Van de gepromoveerde paren
in de A-lijn wist slechts een zich
goede staande te houden, de
overige zagen geen kans om 50%
Irene Gerritsma als invalster in actie voor Bloemenlust-team 2.
of meer te scoren. Enkele spellen
in de A-lijn kenden heel wisselende scores. In de B-lijn ook de nodige verschillende eindcontracten en dus verschillende scores.
Op spel 23 kwamen schoonmoeder en partner in 4 Schoppen duidelijk te hoog vond de tegenpartij. Zij doubleerden dit kwetsAalsmeer - Bloemenlust 1 kwam nen door Dirk en Irene (11-6, 11- bare contract en mochten na afthuis in de Bloemhof niet verder 6, 11-4). Hierdoor had Irene als indan een 3-7 nederlaag tegen HTC valster haar inbreng in 4 punten
7 uit Hoofddorp. Dit ondanks een en won ook later in de week in de
aantal gelijk opgaande wedstrij- wedstrijd van haar eigen team,
den, waarvan drie partijen pas na Bloemenlust 3, nog een enkeleen beslissende vijfde game ver- spel.
loren gingen. Jan Spaargaren viel Bloemenlust 3 speelde uit in
sterk in met een enkelspelzege Hoofddorp tegen HTC 8. Irene
en hij verloor de andere twee net Gerritsma en Horst Krassen wonaan in vijven. Ed Couwenberg en nen allebei een enkele partij. PeJohan Berk wonnen van dezelf- ter Velleman verloor al zijn par- Kudelstaart - De twaalfde speelde tegenstander die ook door Jan tijen, inclusief het dubbelspel avond van de dartclub Poel’s Eye
verslagen was. In het dubbelspel met Horst. De enige partijen die in het Dorpshuis van Kudelstaart
hadden Ed en Johan zeker kan- in vijf games verloren werden, werd gewonnen door Erik Jan
sen, maar trokken in vier games kwamen op het conto van Horst. Geelkerken. Het was zijn tweede
toch aan het kortste eind.
Hij verloor er twee in vijf games, overwinning dit seizoen, en de
Bloemenlust 2 won overtuigend waarvan een met 14-12 in de be- negende ooit. Hij won de finale
met 10-0 van Het Nootwheer 13. slissende game. Einduitslag 8-2. van Tibor Hogervorst. Tibor won
Dirk Biesheuvel, Philippe Monnier Door dit resultaat blijft Bloemen- evengoed een titel. Hij werd, saen invalster Irene Gerritsma ble- lust 3 op de laatste plaats met 4 men met Tjitte Miedema, winnaar
ven ongeslagen en ook het dub- punten achterstand op de een na van de vierde periode. Er waren
nog drie niveaus. Het tweede nibelspel werd duidelijk gewon- laatste.
veauwas kende, zoals gewoonlijk,
een sterke bezetting. Op de vorige speelavond won Tibor (die nu
dus finalist van de winnaarronde
was) de finale van Ilona van Emden. Ook nu kwam Ilona ver, maar
zij strandde in de halve finale, net
als Ronald Baars. De finale ging
tussen Martin Bax en Rene Kruit.
De vorige keer dat Rene aanweAalsmeer - Een goed begin van een aantal punten achter elkaar zig was bereikte hij de finale van
de MA1 van volleybalvereni- door een service die moeilijk op de winnaarronde. Martin was
ging Oradi en dit in een moeilij- te vangen was. Uiteindelijk wist echter ook aan een goed seizoen
ke wedstrijd tegen de nummer 1 Minke er een te onderscheppen bezig. Hij bereikte voor alweer de
in de competitie. In de wedstrijd met haar voet, waardoor de ral- vierde keer dit seizoen de finavan zaterdag 17 maart werd een ly voortgezet werd en Tim zijn le van het tweede niveau. Martin
mooie eerste set gespeeld in Lei- kracht toonde in zijn ijzersterke won uiteindelijk voor de derde
derdorp door de MA1 tegen de smashes. Ondanks het harde wer- keer dit seizoen een finale, waarMA2 van Leython, welke gewon- ken van Oradi, behaalde de te- van één keer het hoogste niveau.
nen werd door Aalsmeer met zes genstander de winst en won Ley- Hij besloot de wedstrijd knap met
punten verschil (19-25). Met be- thon de derde set met 25-14.
een uitgooi van 111.
hulp van de scherpe set-ups van In de laatste set scoorde Fabi- In de B ronde (het derde en vierde
Inge werden er menigmaal ster- enne 9 punten op een rij met niveau) werden ook hoge uitgooike smashes gemaakt door de bui- haar prachtige service! Ook in en genoteerd, en waren hoofdten- en middenspelers. Ook Fabi- de vierde set deed het team van rollen weggelegd voor Sander ter
enne plaatste de bal steeds weer Aalsmeer haar uiterste best, wat Schure, Asam Mian en Huib Gootprecies goed, zodat de aanvallers terug te zien was in het blok- jes. Sander en Huib stonden bij
hun slag konden slaan.
ken, smashen en opvangen. He- elkaar in de poule. Sander won
De winst van Oradi schudde de laas won Leython ook deze set, hun onderlinge wedstrijd, metegenstander wakker en de mei- met opnieuw een score van 25- de dankzij een prachtige uitgooi
den van Leython werden scher- 14. Desondanks heeft het team van 140. Na de poule trof Sander
per, wat te zien is aan de score onder leiding van enthousiaste Asam. Sander won de wedstrijd,
van de tweede set (9-25). Hoewel coach en tevens vervangend trai- maar verloor wel de prijs van de
Aalsmeer een achterstand in pun- ner Frank goed gepresteerd!
hoogste uitgooi van de avond
ten opliep, werd er hard gewerkt Lijkt het jou ook leuk om te vol- aan Asam. Asam wist zeer knap
in de verdediging door Lisette en leyballen? Oradi heeft nog ge- met drie pijlen een score van 158
Maaike, die meerdere malen met noeg plek om door te groeien. weg te werken. Sander bleef echhaar buik op de grond lag om de Voor meer informatie kun je kij- ter wel winnen en bereikte de fibal op te vangen!
ken op www.svonmina.nl en kijk nale. Hierin trof hij weer Huib. ZoIn de derde set scoorde Leython onder het kopje ‘volleyballen’.
als meestal bij revanches won de
eerdere verliezer nu wel, met ook
nu weer een honderd plus finish.

Tafeltennis
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loop van het spel tevreden constateren dat de buit +800 was.
In de C-lijn werd kans gezien om
in 3SA 2 down te gaan terwijl er
+4 gemaakt werd. Een verschil
van maar liefst 6 slagen. De uitslag: in de A-lijn: 1e Ariette Tromp
en Rogier Kerner met 62.92%, 2e
Christa Leuven en Rita Ritzen met
59.38% en 3e Lucas Rombouts en
Gert Wentzel met 53.13%. In de Blijn: 1e Wil Stokman en Francoise
Daudel met 66.35%, 2e Nico Tas
en Hennie Jooren met 56.77% en
3e Tiny Brander en Hanneke van
Dorp met 56.46%. In de C-lijn: 1e
Annie van Buyten en Thea Wijnen
met 61.46%, 2e Edwin Geleijn en
Donne Lek met 54.17% en 3e/4e
Jan en Jelly Breetvelt en Oege de
Jong en Jan Eveleens met 52.08%.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

nno in ﬁn le
heeft hoogste uitgooi

Volleybalcompetitie
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dit keer twee de poedelprijzen.
De dames Verhoef en Millenaar
wisten beide 132 punten bij elkaar te kaarten. De volgende soos
is op donderdag 29 maart en begint om half twee ‘s middags. Ook
zin om eens heerlijk te ontspannen en gezellig met anderen een
kaartje te leggen? 55-Plussers zijn
van harte welkom in ’t Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

en

Huib gooide met uitgooi een van
102 de wedstrijd op slot. Ondertussen bereikte Asam de finale
van het vierde niveau, net als Anno. Op de vorige speelavond verloor Anno de finale van Sander
(!). Nu won Anno echter voor het
eerst ooit een finale.
Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 23 maart, is de
volgende speelavond, met hopelijk weer veel nieuwe gezichten. Elke darter kan zonder opgave vooraf meedoen, de Poel’s Eye
is laagdrempelig en geschikt voor
alle niveaus; hoe meer zielen hoe
meer vreugd. Man en vrouw, jong
en oud, iedereen speelt door elkaar, maar dankzij het vier niveau
systeem komt iedereen op zijn
eigen niveau terecht. Het motto
van de Poel’s Eye is dan ook; zoveel als mogelijk darten, op zoveel als mogelijk het eigen niveau.
De stand, punten en periode
kampioenschappen zijn interessant voor de regelmatige bezoeker, de avonden zijn echter dartstoernooitjes op zich. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname
kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informatie te vinden.
Asam Mian (links) hoogste uitgooi
en Anno wist finale te winnen.
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Aalsmeer - Het was weer een gezellige en sportieve dartsavond
in het Middelpunt. Vanaf half acht
konden de darters eerst even ingooien, waarna om acht uur precies de competitie startte. Er
wordt over het algemeen bijzonder goed gegooid tijdens het ingooien. De druk van de wedstrijd
zit er dan nog niet op. Dat het beter ging voor de wedstrijd, was
onder andere het geval bij Ben
van Dam. Hij bleek echter toch
niet zo heel slecht gegooid te
hebben. Het was in ieder geval
goed genoeg om eerste te worden. Tweede werd Vincent Beukman. Zijn uitgooi was best oké, al
had hij zelf zo iets van dit wordt
het niet vanavond. Peter Bakker

werd derde, daar hij net iets eerder dan Kees de Lang z’n dubbel één uitgooide, waar ze beide
opstonden. Kees werd dus vierde. Franklin Dolk werd vijfde ondanks dat hij tot twee keer toe
een hoge uitgooi had van 82. De
zesde plaats was voor Hans Dolk,
die een leuk spel liet zien, door af
en toe een score van 100 en 125
te gooien, maar het af liet weten
bij het uitgooien. Er is iedere dinsdagavond darten voor iedereen
vanaf 16 jaar. Kom het eens proberen. Deelname kost 2,50 euro
per persoon per avond. Er wordt
gedart in het Middelpunt in de
Wilhelminastraat. De competitie
start om 20.00 uur, inschrijven en
ingooien vanaf 19.30 uur.

