A
JA

R PAKT
!

SINDS 1

888

K R A NT D

WWW.MEERBODE.NL

TEL: 0297-341900

EDITIE: AALSMEER

DE

JE AL 127
IE

127

26 MAART 2015

1

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

1 uurtje verzet

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

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

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

Toe aan
nieuwe
uitdaging? op
Kom
Heteenbeste
personeel
deje inschrijven!
juiste plek

Nieuwe overeenkomsten met Meerlanden

Meer grip gemeente op
groen, grijs en blauw
voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

Aalsmeer - Wethouder Ad Verburg
van Beheer en directeur Angeline
Kierkels van de publieke sector van
Meerlanden hebben afgelopen 19
maart gezamenlijk de nieuwe contracten getekend voor de afvalinzameling, riolering, gladheidsbestrijding en voor het beheer van de
openbare ruimte. Ontevreden was
de gemeente over het onderhoud
van het openbaar groen en de buitenruimte. Het regende klachten van
inwoners over met name de slechte
staat van het openbare groen. Er is
aan de bel getrokken bij de Meerlanden over de afnemende prestaties en het dalende onderhoudsniveau van de buitenruimte. In samenwerking met de Meerlanden is
de gemeente aan de slag gegaan
om een verbeterplan op te stellen.
Omdat de afspraken met Meerlanden per 1 januari 2015 afliepen,
ontstond een natuurlijk moment om
structurele verbeteringen door te
gaan voeren. Binnen de oude overeenkomst ontbraken de mogelijkheden voor het voeren van de noodzakelijke regie over de werkzaamheden van de opdrachtnemer. De gemeente krijgt nu door de nieuwe afspraken meer grip op het dagelijks

beheer van groen, wegen en water
en gaat met drie eigen toezichthouders de regie voeren over de werkzaamheden van Meerlanden. Er
komt in de loop van dit jaar een beheercatalogus beschikbaar waarin inwoners aan de hand van foto’s
van diverse voorzieningen (stoepen,
straatmeubilair, gazons, beplanting
en speeltuigen) kunnen zien welke
kwaliteit zij van de gemeente mogen
verwachten. Met Meerlanden is een
integraal, constant kwaliteitsbeeld
afgesproken en de uitvoering hiervan wordt in de gaten gehouden.
Het komt er dus op neer dat Meerlanden niet meer haar eigen vlees
keurt. De gemeente is de keurmeester geworden, beoordeelt het
geleverde werk en houdt toezicht.
Vanuit de gemeente was er ook de
behoefte aan transparante financiële rapportages en ook hierover
is overeenstemming bereikt doordat nu per project de kosten uitgekristalliseerd zijn. In totaal wordt dit
jaar zo’n 3,2 miljoen euro besteed
aan onderhoud en vervanging van
groen, grijs en blauw.
Eén loket en lastenverlichting
En de gemeente heeft nog meer

De drie toezichthouders van de gemeente. Van links naar rechts: John Bukker,
Ben Blijleven en Bart Mollema.

Hoe bereid ik
me voor op de
Open Huizen
Dag?
Maak zelf je
hypotheekberekening op
www.hypotheekshop.nl/woonscan

Duidelijk verhaal
Hofland 19 | 3641GA Mijdrecht
T. (0297) 24 17 70
mijdrecht940@hypotheekshop.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

‘winst’ behaald. Voor de inwoners is
er nu weer één loket voor meldingen over de openbare ruimte en de
afvalinzameling: 387575. Wie een
klacht heeft, wordt niet meer van de
een naar de ander gestuurd. De gemeente inventariseert alle meldingen en gaat vervolgens samen met
Meerlanden zorg dragen voor een
goede afhandeling. Over het onderhoud van de openbare buitenruimte voor groen, wegen, straatreiniging, straatmeubilair, water en
beschoeiingen heeft de gemeente de overeenkomst DVO2 afgesloten met Meerlanden. De basisvoorwaarden en uitvoeringsspecifieke
taken op het gebied van afvalinzameling, riolering en gladheidbestrijding zijn vastgelegd in een DVO1.
Ook bij deze onderhandeling heeft
de gemeente op scherp gespeeld
en met succes. Er is een aanzienlijke verlaging van de afvalstoffenheffing bereikt. Dit jaar kan op deze heffing 200.000 euro in mindering worden gebracht. De jaren er
na gaat het om een structurele besparing van 150.000 euro. En dit betekent in 2015 een lokale lastenverlichting voor inwoners met ongeveer 15 euro per huishouden. Tijdens de behandeling van de Lentenota komt het college over dit
‘cadeautje’ met een voorstel naar
de fracties. “Hiermee wordt in ieder geval de stijging door de nieuwe belastingheffing van 9,91 euro per huishouden, die door de regering vanaf 2015 is opgelegd, teniet gedaan”, zo stelt de gemeente. Heel tevreden zijn de wethouder
en de onderhandelaars van de gemeente en begrijpelijk. “De nieuwe
overeenkomsten zijn kwalitatief en
financieel voordeliger voor de gemeente en het serviceniveau voor
de inwoners gaat omhoog”, besluit
wethouder Ad Verburg.

Arrestant bijt
agent in hand

Tas met totaal 115.00 euro

Twee aanhoudingen op
verdenking witwassen
Aalsmeer - Donderdag 19 maart
rond 22.30 uur hadden agenten in
burger van het Basisteam Aalsmeer
en Uithoorn postgevat in Oosteinde.
Er werd een extra controle gehouden om woninginbraken te voorkomen. Al vrij snel dachten de politiemensen een voor hen bekende inbreker te spotten. De man op een
fiets was druk om zich heen aan het
kijken. Tijdens de observatie zagen
de agenten de man in de Zeeltstraat
contact maken met een bestuurder van een Volkswagen Passat met
Servisch kenteken. De fietser stapte bij de automobilist in. Op het moment dat hij weer uit de auto stapte,
hebben de agenten zich bekendgemaakt als politie-ambtenaren. In de

tas, die de man bij zich had, zagen
de agenten een groot aantal pakken
met biljetten van 50 euro.
Beide mannen zijn aangehouden op
verdenking van witwassen van geld.
Het gaat om een 41-jarige man uit
Aalsmeer en een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats hier
ten lande. In de tas zat een bedrag
van totaal 115.000 euro. Voor deze grote hoeveelheid geld konden
de twee geen plausibele reden geven. Zij zijn maandag geleid voor de
rechter-commissaris, die hun bewaringstelling gelast heeft.
Buiten het geld is in de auto een
aantal mobiele telefoons en navigatie-apparatuur aangetroffen. Ook
deze zijn in beslag genomen.

Aalsmeer - Op dinsdag 17 maart
om half negen in de avond heeft de
politie op de Van Cleeffkade een automobilist voor controle tot stoppen
gemaand. De 34-jarige man zonder
vaste woon- of verblijfplaats bleek
gesignaleerd te staan. Hij had nog
een boete open staan voor rijden
onder invloed van alcohol voor 522
euro. De 34-jarige is meegenomen
naar het politiebureau. Omdat hij de
boete niet kon betalen, werd besloten hem de straf te laten uitzitten
achter tralies in het cellencomplex
in Amsterdam. Hier was de 34-jarige niet van gediend. Hij weigerde het dagverblijf van het politiebureau te verlaten. Er vond een flinke
worsteling plaats tussen de man en
agenten. De 34-jarige heeft tijdens
dit verzet een van de agenten in zijn
hand gebeten. De man gaat nu niet
alleen in de cel zijn nog openstaande straf uitzitten, maar wordt ook
veroordeeld worden voor mishandeling en het bieden van verzet.

u i t z e n d e n • w e r v i n g & s e l e c t i e • pay r o l l i n g

www.antennagroep.nl

GAMMA
Aalsmeer

elke zondag

open
12.00 tot 17.00 uur

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

© GAMMA

Museumboerderij “Jan Makkes”

Exposities 2015

PAsen za 28-3 t/m 12-4 2015
HemelVAArT/PinksTeren
do 14-5 t/m ma 25-5 2015
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de exposities alleen volgens afspraak)

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

KOM IN ACTIE TIJDENS EARTH HOUR EN
WIN EEN DUURZAAM CADEAU!
Op zaterdag 28 maart 2015
organiseert het Wereld Natuur
Fonds voor de 10e maal Earth
Hour, de wereldwijde actie
voor onze aarde. Met Earth
Hour laten miljoenen mensen
en duizenden organisaties
zien dat zij de toekomst van
de aarde belangrijk vinden,
met één simpel gebaar:
om 20.30 uur gedurende
één uur het licht uitdoen.

EARTH
HOUR
2015

zaterdag 28 maart vanaf 20.30 uur

Samen een uur het licht uit voor de aarde.
Wat doe jij in het donker?
Ga naar wnf.nl/earthhour

Wethouder Jop Kluis:
‘Ik sta helemaal achter het
initiatief van het Wereld
Natuur Fonds. Tijdens Earth
Hour zal de verlichting op de
watertoren en de molen uit
zijn en belt het college aan
bij een aantal donkere huizen
in Aalsmeer. Voor bewoners
die op dat moment thuis zijn en het licht uit hebben, hebben wij een
mooi duurzaam cadeau. Energiebewustheid begint bij onszelf. Laten
we samen de aarde door geven door duurzaam met onze energie om te
gaan!’
In 2014 deden meer dan 7.000 gemeenten en steden en miljoenen
mensen in 162 landen mee met Earth Hour. Door uw deelname maakt
u duidelijk dat het belangrijk is om duurzame keuzes te maken en
zorgvuldig om te gaan met alles wat de aarde ons geeft, zoals energie,
grondstoffen, voedsel, water, frisse lucht en een veilige leefomgeving.
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Cheque OSA voor stichting GA

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag
29 maart
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met ds. Jan
Martijn Abrahamse. Tevens crèche
en peuterdienst. Op donderdag 26
maart Leerhuis in Open Hofkerk, ingang Sportlaan 86 vanaf 20u.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Spreker
Coen Nuijten. Babyoppas, kinderen tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Liesbet
Geijlvoet. Collecte voor Veertigdagentijd project. Opvang 0-4 jaar via
oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P.
Prins. Ook Heilige Boontjes.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst. met ds. Jan
C. Wessels uit Veenendaal. Organist:
W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag dienst om 10u. met ds.
J. de Goei uit Amersfoort. Organist:
D. Vermeulen.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels.
Spreker Martin Dol. Babyoppas en
aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag dienst om
10u. ds. S.J. Maliepaard uit Barneveld en 16.30u. dienst met ds. C.D.
Affourtit uit Amsterdam.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg.
Vrijdag 10u. in zorgcentrum

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel. 326670.
Ouderenadviseur spreekuur di., do.,
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Aelsmeer en zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcommunieviering met
N. Kuiper. Zondag in Karmelkerk
om 10.30u eucharistieviering met L.
Seeboldt m.m.v. klein koor. Om 14u.
Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag 16u. Palmzondag met pastor
J. Spaans. Organist: Richard de Beer.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
9.30u. eucharistieviering m.m.v. kinderkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst, Parklaan 27. Om
de 2 weken. Op 31 maart met Peter
Slagter. Thema: De brief van Paulus
aan de Efeziërs.
Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond
in gebouw Heliomare, Zwarteweg
98, 20u. Op 30 maart met evang.
Jacques Brunt.
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.

KidsPraise in
Oosterkerk
Aalsmeer - Op zondag 29 maart is er
weer een KidsPraise in de Oosterkerk.
Dit is een dienst speciaal georganiseerd voor alle kinderen in de basisschool leeftijd. Dit seizoen is het thema: Mozes. Het verhaal over Mozes
staat in het Bijbelboek Exodus. De vorige keren is verteld over de geboorte, het opgroeien en de roeping van
Mozes. Nu is hij onderweg terug naar
Egypte om het volk Israël te bevrijden
van de slavernij. Zal het Mozes lukken
om de Farao te overtuigen het volk
te laten gaan? Het is een spannend
verhaal. De kinderen gaan ook lekker zingen, dansen en knutselen. De
KidsPraise begint om 16.30 uur, is in
de Oosterkerk aan de Oosteinderweg
269 en duurt ongeveer een uur. Iedereen is welkom!

Aalsmeer - Opnieuw is er een subsidiecheque door OSA verstrekt
aan de Stichting GA. Deze stichting
heeft een gift gekregen voor (een
deel van) de aanschaf van een hydraulische hefinrichting voor een
reeds eerder gebouwde garage,
waarvoor destijds eveneens geld
was ingezameld door de stichting.
Ook voor deze garage is toen door
OSA subsidie verleend. Deze garage wordt gerund in Svetly Put in

Wit Rusland door (ex-)alcohol- en
drugsverslaafden. De cheque werd
overhandigd door penningmeester
Holling van de Stichting OSA aan de
heer Dekkers van Stichting GA. De
heer Dekkers gaat binnenkort weer
naar Wit Rusland om alle gesteunde projecten te bezoeken. Uiteraard
komt hij met verhalen en veel foto’s terug naar Aalsmeer. Meer willen weten over OSA? Kijk dan op de
website: www.osa-aalsmeer.nl.

Van Links naar recht: Froukje de Wit, Ria Pieterse (coördinator telefooncirkel),
Marie Louise Boom, Fien Stieva en Diny Maarsen.

Jubilea bij telefooncirkel
Aalsmeer - Op 17 maart is er een
gezellige bijeenkomst geweest In
de Zotte wilg vanuit de telefooncirkel. Rode Kruis Aalsmeer. Dit gebeurt
eens in de twee jaar. De deelnemers
en vrijwilligsters vinden het fijn om elkaar dan op zo’n manier te ontmoeten in plaats van aan de telefoon. Anders dan andere jaren werden nu vier
jubilarissen gehuldigd. Froukje de
Wit, Fien Stieva en Dini Maarsen zijn
ieder al 10 jaar als vrijwilligster betrokken bij de telefooncirkel. Terwijl
Marie Louise Boom even zoveel jaren
actief is als coördinator chauffeurs,
maatjes project (vooral via de Spil).
Wandelen met de dementiegroep in
gebouw Irene. Dini nam de gelegen-

heid te baat om de Rode Kruis vakanties te promoten. Voorzitter Dick
bedankte de dames voor hun inzet
en overhandigde de oorkondes en
speldde de daarbij behorende medailles op, waarna Ineke een prachtig boeket overhandigde. De enige
man onder de deelnemers van de telefooncirkel vertelde dat hij – als bijna
90 jarige - elke dag weer blij is dat de
telefoon ’s morgens gaat en iemand
hem goedemorgen wenst. Mocht u
vragen hebben over de telefooncirkel Rode Kruis Aalsmeer neem dan
contact op met Ria Pieterse-Waaijman, coördinator telefooncirkel Rode Kruis Aalsmeer, via 0297-322187
of mail naar loekria@yahoo.nl.

Fonds Gehandicapten Sporten
zoekt nog meer collectanten
Aalsmeer - In de week van 30 maart
tot en met 4 april wordt er weer gecollecteerd voor het Fonds Gehandicapten Sporten (FGS). Door meerdere mensen is gevraagd wat er precies
gebeurd met geld wat er tijdens de
collecte wordt opgehaald. Een gehandicapte sporter wil net als ieder ander
gewoon lekker bezig zijn met zijn of
haar activiteit. Daarbij zit de beperking
niet in de sporter zelf, maar in de middelen die hem of haar ter beschikking
staan. Vaak zijn daarvoor aanpassingen nodig. Denk hierbij aan sportrolstoelen, extra begeleiding, aangepaste douches en toiletten. Of bijvoorbeeld een lift om iemand het zwembad in te laten of op een paard te tillen. FGS wil dat mogelijk maken. In de

vorm van onder andere subsidies aan
sportverenigingen met een bestaand
of gepland aanbod voor gehandicaptensport. De belangrijkste bron
van inkomsten van FGS is de jaarlijkse landelijke collecte. Dankzij de inzet van enkele enthousiaste collectanten kan in Aalsmeer hopelijk weer
een mooi bedrag opgehaald worden.
Ten opzichte van vorig jaar zijn er wat
minder collectanten. Het Fonds hoopt
dat er nog mensen zijn die zich zouden willen opgeven. Het gaat om ongeveer 2 uurtjes collecteren gedurende de collecteweek. Heeft u interesse om voor dit goede doel te collecteren, dan kunt u contact opnemen met
Arjen Exel via arjenexel@gmail.com of
bel 06-54785265.

Verlichte pijlen lucht in na
beginnerscursus bij Target
Kudelstaart - Maandag 16 maart
was de laatste cursusavond voor
een groepje beginnende boogschutters bij handboogvereniging Target
. Indien er sprake is van onbekwame schutters is de beginnerscursus
een vereiste om lid te kunnen worden van HBV Target. De begeleidende trainers voor deze cursus waren
bondstrainers Wim Eveleens, Jos de
Vries, Peter Bouwmeester en Marco Jongkind en de groep bestond
uit 9 deelnemers van uiteenlopende leeftijden. Na zes inspannende
maandagavonden mochten de cursisten afsluiten met een onderlinge
wedstrijd . Tevens is het gebruikelijk dat na afloop van de cursus iedere cursist een brandende pijl de

lucht in schiet, wat een leuk effect
heeft tegen de donkere Aalsmeerse
avondhemel. Van de afgelopen cursus zullen er enkele deelnemers lid
worden van Target, waarbij ze alsnog mogen rekenen op begeleiding van trainers en leden. In het
najaar van 2015 zal er opnieuw een
beginnerscursus starten in navolging van Sportpassie. De juiste aanvangsdatum zal Target later informatie verstrekken. Meer weten over
de handboogsport? Men kan altijd
vrijblijvend een kijkje komen nemen
op de clubavonden op dinsdag en
donderdag van 19.00 tot 22.30 uur
aan de Wim Kandreef. Ook heeft
Target een informatieve website:
www.hbvtarget.nl.

Open huis
in het Baken

The Passion
in de Spil

Aalsmeer - Elke dinsdag van 10.00
tot ongeveer 11.30 uur wordt in het
Baken aan de Sportlaan 86 open huis
gehouden. Iedere inwoner kan hier
een kop koffie of thee komen drinken.
Op dinsdag 26 maart wordt een speciale Paasviering gehouden, waarvan
de leiding in handen is van dominee
van Popering. Op dinsdag 7 april, de
dag na Pasen, is er geen open huis.
Daarna gewoon weer elke week. De
koffie en thee worden overigens gratis aangeboden. Wilt u graag eens
met anderen praten? Iedereen, van
welke kerk of religie dan ook, is van
harte welkom. Geen mogelijkheid
om op eigen gelegenheid te komen?
Neem dan contact op met Annie Vijfhuizen, tel. 0297-322131, Annie Stoof,
tel. 0297-328326 of Panc Eikelenboom, tel. 0297-327915.

Kudelstaart - Op Witte Donderdag
2 april aanstaande wordt het bijzondere muzikale evenement ‘The Passion’ vertoond in de Spil. The Passion is de moderne en spraakmakende hervertelling van de laatste uren
uit het leven van Jezus Christus. Het
jaarlijkse televisiespektakel speelt
zich dit jaar af in Enschede.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 1 april
houdt de SOW gemeente haar maandelijkse koffie inloop in gebouw de
Spil aan de Spilstraat 5, zijstraat van
de Bilderdammerweg. De aanvang is
10.00 uur. Iedereen is welkom en de
toegang is gratis. De koffie en thee
staan klaar. Er zijn mogelijkheden
om een kaartje te schrijven aan zieke
mensen of om een gesprek van mens
tot mens te hebben. U/jij komt toch
ook? En neem gerust iemand mee.

De start van deze tv- uitzending in
de Spil is om 21.00 uur, de plaats
van samenkomst is de kerkzaal.
Vooraf is er koffie en thee, na de uitzending is er gelegenheid tot napraten. De gebruikelijke kerkdienst
op deze donderdag is van 19.30 tot
20.45 uur. Belangstellenden zijn van
harte welkom in het kerkelijk centrum, De Spil in de Spilstraat 5.

Oud Papier in
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 28 maart
halen leden van Drumfanfare Melomanie en HBV Target weer oud papier op in de straten van Rijsenhout.
De lopers hopen natuurlijk weer op
ieders medewerking. Graag het papier in tilbare dozen aan de rand
van de weg plaatsen. De opbrengst
van het oud papier komt ten goede
aan beide verenigingen. De volgende ophaalronde is op 25 april.

NL Doet in Rozenholm
Aalsmeer - Vrijdag 20 maart kwamen 10 vrijwilligers die zich hadden aangemeld voor NL Doet in Rozenholm. Zij kwamen om de handen uit de mouwen te steken en een
klus aan te pakken. Om 10.00 uur
stond de koffie klaar met een heerlijke koek en was er een uitleg van
welke klussen er allemaal gedaan
moesten worden. Na een voorstelrondje zijn de groepjes ingedeeld. De
vrijwilligers gingen hard aan de slag
met ramen zemen, onkruid verwijderen, met de hoge drukreiniger de tegels schoonspuiten, bloembakken le-

gen, tuinmeubilair soppen, violen in
bakken planten, afval storten en nog
veel meer. Natuurlijk werd de inwendige mens niet vergeten. Want na gedane arbeid is het goed eten. Tijdens
de werkzaamheden was er een ontspannen sfeer en werd er veel gelachen. Nadat alle klussen geklaard
waren, hebben de vrijwilligers de
middag met een drankje afgesloten.
De balkons en binnentuin zijn klaar
voor gebruik. Laat het mooie weer
maar komen! De bewoners van Rozenholm willen bij deze alle NL Doet
vrijwilligers hartelijk bedanken.

Taizégebed in
Karmelkapel

COLOFON

Aalsmeer - De broeders van Taizé
met hun vieringen zijn een begrip.
Eenvoudige liederen en veel stilte
zijn een rode draad in hun gebed.
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 vrijdagavond 27 maart om 20.30
uur. Daarna is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten.

Fiets mee met
de OVAK
Aalsmeer - Donderdagmiddag 2
april gaan de Pedaalridders weer
van start met de middagtochten. De
fietstochten zijn iedere eerste donderdagmiddag van de maand. De
groep vertrekt om 13.30 uur vanaf
het parkeerterrein bij het zwembad
aan de Dreef en de fietstocht gaat
dit keer richting De Hoef en Uithoorn. De route kan zoals individueel als in de groep gefietst worden.
De route kan opgehaald worden bij
de start, bij de rust ontmoet men elkaar weer. Men kan 1 keer op proef
mee fietsen, daarna is lidmaatschap
van de OVAK verplicht.

Waar woon ik?
Aalsmeer - Deze mooie, lieve en
jonge poes is aankomen lopen bij
de Oude Spoordijk en weet niet
meer waar ze woont. Weet iemand misschien waar haar thuis
is? Wie weet woont de poes wel
in het nieuwe Lijnbaan-gebied.
Bel: 06-28114804.

sinds 1888
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officiële mededelingen
WeT algemene bepalingen omgevingsreChT
gemeenTe aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingsTijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingsTijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WijkinformaTie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeenTe-info op WebsiTe
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afspraken burgemeesTer en WeThouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in de Commissievergadering
over een geagendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overige lokeTTen en informaTie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015:
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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.
- Turfstekerstraat 19 traf (Z-2015/016036), nieuw kozijn
plaatsen of bestaand kozijn/gevelpaneel veranderen;
- Bakboordstraat 23 ( Z-2015/015976), bouwen van uitbouw aan achterzijde woning;
- Burgemeester Kasteleinweg 3 (Z-2015/016395), het veranderen van een bedrijf;
- Einthovenhof 11 (Z-2015/016550), het plaatsen van een
zeecontainer en toilet;
- Oosteinderweg 287 achter (Z-2015/016639), het graven
en dempen van water, het verbreden van toegangspad en
aanleg van steigers;
- Baanvak 79 (Z-2015/016382), het plaatsen van een dakkapel aan de straatkant;
- Stuurboordstraat 6A ( Z-2015/016403), het bouwen van
een woning;
- Jac.P.Thijsselaan 18 (Z-2015/016759), wijziging brandcompartimentering begane grond.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Hellendaalstraat 8 (Z-2015/017112), het verwijderen van
asbesthoudende materialen (mutatiewoning);
- Turfstekerstraat 19 trafo-station ( Z-2015/016026), het
verwijderen van asbesthoudende materialen;
- Waterhoenstraat 1 ( Z-2015/016251), het verwijderen
van asbesthoudende materialen (mutatiewoning);
- Noordpolderweg 20 (Z-2015/016937), melding activiteitenbesluit t.b.v. het starten van een bedrijf/groothandel.
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Burgemeester Kasteleinweg 1 (Z-2014/070816), het uitbreiden van een woonhuis (verzonden 17 maart 2015);
- Vlasakkerlaan 16 (Z-2015/010760), het oprichten van
een woonhuis (verzonden 23 maart 2015);
- Vlinderweg 49 (Z-2014/073357), het oprichten van een
woonhuis (verzonden 17 maart 2015);
- Zwarteweg 75 (Z-2014/073363), het oprichten van een
woonhuis (verzonden 19-03-2015).
kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Aalsmeerderweg 110 (Z-2014/063334), het bouwen van
een vrijstaand woonhuis;
- Uiterweg 161 (Z-2014/072549), het bouwen van een
vrijstaand woonhuis.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van vrijdag 27 maart 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het
gemeentehuis.
verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning, reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd:
- Oosteinderweg 105A (Z-2014/067456), het verbouwen
van een ketelhuis tot bedrijfswoning
ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:

- Uiterweg 108 (Z-2015/000331), het oprichten van een
schuur met een overkapping.
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Turfstekerstraat 19a (Z-2015/016026), het verwijderen
van asbesthoudende materialen (verzonden 19 maart
2015);
- Waterhoenstraat 1 (Z-2015/016251), het verwijderen van
asbesthoudende materialen (verzonden 19 maart 2015).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Wet geluidhinder***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het
bouwen van een vrijstaand woonhuis op het perceel Uiterweg 161 (sectie H, nummer 2974). Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken,
tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. Als
u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling.
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via
tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe
u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
Commissie ruimTelijke kWaliTeiT
(voorheen WelsTandsCommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
evenemenTen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (verleend)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Weteringstraat/Chrysantenlaan (Z-2014/004277), Koningsdag (27 april 2015) bij Lunchroom Marcon (verzonden 19 maart 2015;
- Diverse straten in Aalsmeer (Z-2015/010851), Westplastocht (voor 5 jaar) (verzonden 23 maart 2015).
ColleCTes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
exploiTaTievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning (**met terras?) is aangevraagd:
- Xin Yi Family, Oosteinderweg 208 (Z-2015/013792) ontvangen op 5 maart 2015.
drank- en horeCaWeT
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Xin Yi Family, Oosteinderweg 208 (Z-2015/013792) ontvangen op 5 maart 2015.

Ter inzage
t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemisolatie bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) en het subsidieplafond voor deze Nadere regels.
t/m 09-04-15 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan
‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295297’ en inspraak ‘Beeldkwaliteitplan Kudelstaartseweg 295-297’
t/m 10-04-15 Aalsmeerderweg 243A (vergunning en bijbehorende stukken voor het oprichten en
in werking hebben van een tuin- en onderhoudsbedrijf met de opslag en verkoop van
consumentenvuurwerk, de opslag van theatervuurwerk (PSE en flairs) en ontstekers
voor vuurwerk. (Z-2014/048081)
t/m 23-04-15 Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbehorende stukken

serviCelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
CalamiTeiTenTelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
serviCepunT beheer en uiTvoering
provinCie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersbesluiTen
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
proCedure
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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 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 na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij 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
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor meer informaTie: WWW.aalsmeer.nl
Selina naar WK twirlen

Aanpak water in kruipruimten

2e Bewonersavond
over isolatieproject
Hornmeer

Aalsmeer - Sienergie en het Eteam Hornmeer Groen nodigen
woningeigenaren in de wijk Hornmeer uit voor een tweede bewonersavond voor het buurtisolatieproject in die wijk. De avond vindt
plaats op donderdag 2 april vanaf
20.00 uur in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. Inloop
vanaf 19.30 uur.
Op deze avond presenteert het Eteam de meest geschikte isolatieoplossingen voor de verschillende woningtypen in de Hornmeer en de bijbehorende kosten.
Ook krijgen belangstellenden informatie over wanneer en hoe zij
zich kunnen inschrijven. Neem
de buren mee. Hoe meer deelnemers, hoe voordeliger het wordt!

Tijdens de eerste bewonersavond
op 25 februari kwam het grondwaterprobleem in de Hornmeer
ter sprake. Een natte kruipruimte
in combinatie met een niet geïsoleerde vloer zorgt voor extra hoge stookkosten en vochtproblemen in huis. Sienergie ging op
gesprek bij de gemeente. De gemeente en Sienergie willen graag
in kaart brengen waar nu nog
problemen zijn met water in de
kruipruimten en roepen woningeigenaren in de Hornmeer op
dat aan Sienergie te melden, zodat gekeken kan worden of een
en ander gezamenlijk kan worden
aangepakt. Melden kan via hornmeer@gmail.com of door de lijst
in te vullen tijdens de bewonersavond op 2 april.

Promotieteam trakteert op hyacinten

Voorjaarsgroet in Centrum
Aalsmeer - Het is lente! Het straatbeeld verandert langzaam van winters en donker naar vrolijk gekleurd
en de etalages van de winkels doen
mee. Overal in het centrum zijn voorjaarstrends te zien. Kleding en badmode in frisse kleuren, zonnebrillen,
gekleurde horloges, zomerse geuren,

reisgidsen naar nog zonnigere bestemmingen en mooie boeken voor
in de koffer of in de tuin. Afgelopen
zaterdagmiddag 21 maart deelde het
promoteam van Meer Aalsmeer Winkeldorp een voorjaarsgroet uit aan
het winkelend publiek. Zij kon deze
fleurige hyacint wel waarderen!

Aalsmeer - In januari is Selina Nederlands kampioen geworden bij
het onderdeel 2-baton in de preteen
kampioensklasse. Vanaf dat moment begon de voorbereiding voor
het WK twirl dat plaatsvindt van 1
tot en met 5 april in Lignano Sabbiadoro in Italië. Haar 2-baton routine
is helemaal aangepast door trainster
Valerie.
En om alles vloeiend te laten verlopen werd er extra hard getraind.
Dit was ook opgemerkt door de jury. Zij promoveerde Selina naar de
advance klasse. Op een oproep om
uitbreiding van het showcorps NBTA Nederland heeft Selina enthousiast gereageerd. Met positief resultaat, ze is nu één van de leden
van deze groep. Een keer in de drie
jaar, alleen op een WK, staat dit onderdeel op het programma. Het thema: “Stop het pesten” wordt onder
de aandacht gebracht door deze
groep. Bondstrainingen in Roosendaal, Den Haag en Utrecht volgden.
Met tips en tops konden de twirlsters weer verder trainen. Op de
verplichte wedstrijden in Pijnacker
en Lelystad werden de vorderingen
van de equipe gade geslagen door
bondscoach. Als allerlaatste voor-

bereiding gaat Selina samen met de
twirlsters van SV Omnia zondag 29
maart meedoen aan de twirlwedstrijd in Zevenhoven.
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Verkoop Inner Wheel voor
het Emma Kunstatelier
Aalsmeer - Kom op zaterdagmiddag 28 maart naar het clubhuis van
Watersport Vereniging de Nieuwe
Meer aan de Stationsweg. Maak er
een gezellig middag van en neus
rond in spullen waar iedereeen van
houdt, zoals boeken, shawls, cadeautjes, sieraden, lekkere dingen
en veel meer. De opbrengst komt
ten goede aan het Emma Kunstatelier. De middag wordt georganiseerd door Inner Wheel Aalsmeer
en is van 14.00 tot 17.00 uur.
Inner Wheel Aalsmeer is een serviceclub die is aangesloten bij International Inner Wheel. De organisatie staat voor vriendschap, het werven van fondsen en het bevorderen
van internationale contacten. In het
kader van de fondsenwerving heeft
Inner Wheel Aalsmeer zich ten doel
gesteld om, gedurende twee jaar,
zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor haar project: In het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam is op de 8e verdieping het
Emma Kinderziekenhuis. In dit deel

van het ziekenhuis komen de kinderen die ernstig ziek zijn voor de behandeling. De dagen hier zijn gevuld met behandelingen, onderzoeken, prikken en je niet lekker voelen. Het Emma Kunstatelier wil deze
kinderen even uit deze situatie halen met allerlei creatieve activiteiten.
Hiervoor heeft men de kunstkarren
geïntroduceerd. Karren vol met verf,
klei, papier, kwasten, kralen, schilderdoeken, etc.
Elke dinsdag is er nu een team van
twee verpleegkundigen en twee
vrijwilligers die met twee kunstkarren langs de kamers van de kinderen gaat. Soms wordt er geknutseld met een kind aan het bed, maar
als het even kan worden de kinderen meegenomen naar een speelkamer waar ze iets moois kunnen maken en even kunnen vergeten dat ze
ziek zijn. Het Kunstatelier zou graag
willen uitbreiden in dagen en daarvoor is financiële steun nodig. Inner
Wheel Aalsmeer zet zich hier graag
voor in.

Plug & Play met optreden
Lemon Curry in Beach
Aalsmeer - Het maandelijkse muziekevenement Plug & Play in The
Beach wordt op zondag 29 maart
opgeluisterd door een optreden
van de band Lemon Curry. De band
heeft in de loop der jaren vanuit haar thuisbasis Aalsmeer zowel
binnen als buiten de regio de nodige optredens verzorgd en daarbij keer op keer bewezen elk feest
tot een swingend feest te kunnen

maken. Het repertoire van de band
is een bloemlezing uit de popmuziek van de afgelopen 40 jaar. Lemon Curry bestaat uit de zangeressen Mandy en Marjo van Wijngaarden, de gitaristen Martijn Vogelaar
en Hugo Besselsen, pianist Ed Elting, drummer Tom Boot en bassist
Marcel Besselink. Plug & Play begint om 15.00 uur en de toegang is
gratis. Adres: Oosteinderweg 247a.

In april in Crown Theater Aalsmeer

Speelman en Speelman en
spectaculaire dansshow
Aalsmeer - Om de week zijn de
broers Speelman en Speelman te
horen bij Giel Beelen op 3FM met
hun ‘Weekie, wat een Weekie’ en
‘Dit verdient een liedje’. Aanstaande
woensdag 1 april zijn ze in Crown
Theater Aalsmeer met hun voorstelling ‘Lach het weg’, waarin verbazing en verwondering over dagelijkse dingen wederom de perfecte
ingrediënten zijn voor een typische
Speelman en Speelman voorstelling,
waarin het gaat om humor en om
muziek. In hun jeugd hadden Joost
en Daan al moeite om bij kleurplaten binnen de lijntjes te kleuren. En
dat is nog steeds zo. Want nu ze
ouder worden, beseffen ze dat het
niets uitmaakt of je wel of niet binnen de lijntjes blijft. En als je van het
pad afgaat dan zie je ook meer! En
zie je iets dat je niet bevalt? Lach het
weg! Het is de enige manier voor de
broers om de wereld te kunnen begrijpen. Ook in dit programma proberen ze met mooie liedjes en absurde scènes en een flinke dosis humor de wereld om hen heen
te begrijpen. De voorstelling op
woensdag 1 april begint om 20.00
uur. Kaarten kosten 18,50 euro per
stuk. Bij de meeste theaters in Nederland trekt het muzikale cabaret
duo volle zalen. Er zijn in Aalsmeer
nog kaarten verkrijgbaar.
De spectaculaire Georgische dans-

show ‘Samaia’ treedt al jaren wereldwijd op in uitverkochte zalen en
is nu eindelijk in ons land te zien. Op
zaterdag 4 april aanstaande is vanaf
20.00 uur het podium van het Crown
Theater Aalsmeer voor hen gereserveerd. Met prachtige (live)-muziek,
schitterende dansen en kleurrijke
kostuums laten de Georgiërs de bezoekers een historische reis beleven
door de indrukwekkende Kaukasus.
Metershoge sprongen, spectaculaire gevechten en gracieuze dansen –
de show van Samaia is een lust voor
het oog. Met de beroemde Kaukasische dansen vertellen de artiesten het verhaal over goed en kwaad,
over moed en doorzettingsvermogen van dit bijzondere volk. Kaarten
à dertig euro zijn online te reserveren via www.crowntheateraalsmeer.
nl, telefonisch via 0900-1353 of te
koop bij Espago in de Ophelialaan,
Boekhuis in de Zijdstraat en Primera
op het Poldermeesterplein.
‘Do Uncovered’
Voor de voorstelling ‘Do Uncovered’
van zangeres Do, aanstaande zaterdag 28 maart om acht uur zijn tevens nog kaarten beschikbaar aan
de kassa of via de site van het theater. Het optreden van Joris Linssen
met zijn band Caramba op zondag
29 maart in The Club is geheel uitverkocht.

Hollandse avond in ‘eigen’ bioscoop

Première film ‘Bloed, zweet
en tranen’ maandag in Crown
Toneelvereniging Kudelstaart speelt

Komedie ‘Jake’s Vrouwen’
Kudelstaart - Na het grote succes van de revue van het afgelopen
najaar, zijn de enthousiaste spelers
van Toneelvereniging Kudelstaart al
weer maanden volop aan het repeteren voor een prachtig nieuw stuk:
de komedie Jake’s Vrouwen, geschreven door Neil Simon. Schrijver Jake heeft weinig geluk in de
liefde. Nadat zijn tweede huwelijk
dreigt stuk te lopen, wordt het met
de dag onrustiger in zijn hoofd en
krijgt hij in zijn gedachten vaker dan
hem lief is gevraagd en ongevraagd
advies van zijn slimme dochter, zijn
overleden vrouw, zijn bemoeizuchtig zus en zijn bijzondere psychiater. Is er wel ruimte voor een nieuwe
liefde? Een echt mens, van vlees en

bloed? En wat hebben de gebeurtenissen uit Jake’s jeugd ermee te
maken dat hij moeite heeft met intimiteit? Valt zijn huwelijk nog wel te
redden? Kom er allemaal achter in
het Dorpshuis op zaterdag 11 april
(première) om 20.15 uur, zondagmiddag 12 april om 14.00 uur of vrijdag 17 april vanaf 20.15 uur. Kaarten zijn telefonisch te bestellen bij
Lia Bon op donderdag 26 en vrijdag 27 maart via 06 22410451 en
op zaterdag 28 maart zijn kaarten
te koop in het Dorpshuis van 11.00
tot 13.00 uur. De vrije verkoop start
vanaf maandag 30 maart bij bakkerij Vooges in Aalsmeer en Gall & Gall
te Kudelstaart. Meer informatie op
www.toneelverenigingkudelstaart.nl

Presentatie van Aalsmeers
Korenpalet deze zondag
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 21
maart was de dag van de generale
voor het Aalsmeerse Korenpalet. Het
was bijzonder druk in The Beach.
De pianist, dirigenten en koorleden hebben van 10.00 tot 16.00 uur
‘keihard’ gewerkt. Aanstaande zondag, 29 maart gaat het gebeuren en
zullen Con Amore, Toonkunstkoor
Aalsmeer en Vivace de sterren van
de hemel zingen in hun gezamenlijke concert met denaam Aalsmeers
Korenpalet.
Ieder koor brengt eigen repertoire en de drie brengen gezamenlijk

het stuk ‘Captain Noah and his floating zoo’. Dit laatste met begeleiding van een solist en een muzikaal
combo. Er kunnen nog kaarten aanschaft worden in de voorverkoop bij
de koorleden of bij Dorry de Graaf,
per email dorryrav@gmail.com of
telefonisch via 368372. Kaarten, die
eventueel over zijn, zullen aan de
zaal verkocht worden.
De presentatie van het Aalsmeers
Korenpalet aanstaande zondag 29
maart begint om 15.00 uur in De
Bloemhof aan de Hornweg. De zaal
gaat open vanaf 14.30 uur.

Tobo speelt komedie Vogels
Bovenkerk - Toneelgroep Tobo
speelt van 26 tot en met 29 maart
‘Vogels’, een komedie van Haye van
der Heyden. Jozefine, ‘Joost’ voor intimi, wordt na 30 jaar huwelijk door
haar man Jaap aan de kant gezet voor een jongere blom. Joost zit
niet bij de pakken neer, nestelt zich
in een leuk appartement en maakt
zich op voor een frisse start en een

nieuw leven. Maar het toeval beslist anders. Haar mooie nieuwe flat
blijkt pal tegenover het liefdesnestje
van Jaap en zijn nieuwe vriendin te
liggen. De komedie wordt gespeeld
in het Noorddamcentrum in Bovenkerk. Aanvang alle avonden 20.15
uur. Toegang 12 euro. Kaarten via
kaartverkoop@toneelgroeptobo.nl
of bel 020-8230591.

Aalsmeer - Op maandag 30 maart
vindt de grootste filmpremière in
de Nederlandse film geschiedenis
plaats. Dan gaat de film over de legendarische volkszanger André Hazes in première in maar liefst 132 bioscoopzalen door het land, waaronder Crown Cinema Aalsmeer. De bioscoop aan de Van Cleeffkade organiseert Crown deze avond in samenwerking met Sylt Support een
spetterende Hollandse avond met
na afloop een DJ die alle Hollandse hits de zaal ingooit totdat de koek
op is. Het is de hoogste tijd om me
zijn allen te genieten van het verhaal van de veel te vroeg overleden
volkszanger. In de film is te zien hoe
een jonge Hazes voor het eerst word
ontdekt, zijn hoogte en dieptepunten en de tijd waarin zijn gezondheid hem in de steek laat.
Speciaal voor dit evenement gaat
de foyer van Studio’s Aalsmeer omgetoverd worden tot een gezellige
kroeg, met de lekkerste Hollandse
liedjes en natuurlijk een welkomstdrankje welke past bij het thema
van de film. Ook is het mogelijk om
van te voren te eten in restaurant
Downtown. De film begint om 20.30

uur in de grote zaal, maar al vanaf 18.00 uur zijn filmbezoekers welkom. Wacht niet te lang en reserveer
kaarten.
Gevarieerd (familie)filmaanbod
Crown Cinema toont natuurlijk nog
veel meer films de komende dagen
en in het weekend. De jeugd trakteert de bioscoop aan de Van Cleeffkade op ‘Paddington’ op donderdag om 16.30 uur, ‘Mees Kees op
de Planken’ op donderdag om 16,45
uur, vrijdag om 13.45 uur en zaterdag om 16.45 uur, ‘Jack bestelt een
broertje’ op vrijdag om 15.45 uur en
zaterdag om 14.45 uur en ‘Shaun
het schaap’ op zondag om 11.00
uur. De ‘groten’ kunnen in het pluche plaatsnemen voor ‘Fifty Shades
of Grey’ op donderdag om 18.30 uur
en ‘Boyhood’ om 20.30 uur en ‘Divergent Series: Insurgent (3D) op
donderdag om 21.00 uur, vrijdag om
15.00 uur en zondag om 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.
crowncinema.nl. Tickets zijn te bestellen via 0297-753700 en info@
crowncinema.nl en te koop in de
barruimte van de bios met drankjes,
popcorn en andere lekkernijen.

Zondagmiddag Delta- en Swampblues

Trio Rootbag in The Shack
Oude Meer - Zondag 29 maart
staat één van Nederlands beste gitaristen, Richard van Bergen, met
zijn band op het podium van The
Shack. (H)eerlijke, pure, en rauwe uit de klei getrokken Deltaen Swampblues, dat perfect thuis
hoort in de The Shack, gelegen aan
de ‘Mississippi’ Ringvaart in Oude Meer. Dit wordt weer zo’n muzikale middag op hoog niveau! Gevarieerd gitaarspel, opzwepende
en stuwende bass en drums brengen vette blues, pittige boogies,
lekkere shuffles in een strak, pompend en stampend optreden! Rootbag is een trio dat zich laat inspireren door de muziek uit het zuiden van de Verenigde Staten. Richard van Bergen, een zeer begaafd
en allround gitarist, beschikt ook
over een volle aangename stem. De
frontman van deze band wordt bijgestaan door niemand minder dan
Jody van Ooijen op drums en Roelof

Klijn op bas. Ga mee op een onvergetelijke reis langs de katoenplantages en dwars door de duistere moerassen van het diepe zuiden in Amerika. Een aanrader deze band! Nog
meer tips voor in de agenda: Maandag 6 april, tweede Paasdag staan
de Hucksters op de zesde Eastern
Shack Shakedown! En natuurlijk zijn
alle klassieke en/of speciale vier-,
drie- en tweewielers weer welkom.
Zaterdag 11 april: Vezpa, een unieke
live-ervaring. Vier jonge muzikanten
in een werkelijk waanzinnig goeie
coverband spelen Johnny Cash, The
Doors, The Rolling Stones, Beatles
en vele anderen. En dan zondag 12
april: een méésterlijk eerbetoon aan
The Police/Sting door professionele muzikanten gebracht! The Shack
is zondag 29 maart geopend vanaf
15.00 uur en aanvang Rootbag om
16.00 uur. Entree 7,50 euro. Voor alle info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Muziek/Show
Donderdag 26 maart:
* Meezingavond smartlappenkoor
Denk aan de Buren in Bacchus,
Gerberastraat van 20 tot 22u.
* Livejam in feesterij de Bok, Dreef
met optredens bands, 22-01u.
Vrijdag 27 maart:
* Crazy friday in feesterij de Bok,
Dreef van 22 tot 05u.
Zaterdag 28 maart:
* Theatertour ‘Do Uncovered’ in
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Dancefeest in The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer, 22u.
* Feestavond in feesterij de Bok,
Dreef van 22 tot 05u.
* Voorronde Popprijs Amstelland in
N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
Zondag 29 maart:
* Muziekprogramma van Joris Linsen met Caramba in Crown Theater vanaf 15u. Nog enkele plaatsen
aan de bar.
* Plug en Play met optreden band
Lemon Curry in The Beach, Oosteinderweg 247a vanaf 15u.
* Concert pianoleerlingen Hanneke
Maarse in zorgcentrum Aelsmeer,
Molenpad vanaf 14.30u.
* Live Richard van Bergen’s Rootbag
in The Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.
Woensdag 1 april:
* Speelman en Speelman ‘Lach het
weg’ in Crown Theater vanaf 20u.
Vrijdag 3 april:
* Optreden band Tristan met zangeres Evelyn Kallansee in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21u.
Zaterdag 4 april:
* Dansshow Georgian Legends met
‘Samaia’ in Crown Theater vanaf
20u.
Films/Toneel
26 tot en met 29 maart:
* Toneelgroep Tobo speelt ‘Vogels’
In Noorddamcentrum Bovenkerk.
Donderdag t/m zondag om 20.15u.
27 en 28 maart:
* Toneel Rijzenspelers ‘Momenten
van geluk’ in De Reede, Schouwstraat. Vrijdag en zaterdag 20.15u.
Zaterdag 28 maart:
* Filmavond in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Maandag 30 maart:
* Première ‘Bloed, zweet en tranen’,
film over volkszanger André Hazes in Crown Cinema. Start 20.30u.
Open vanaf 18u.
Tot en met 31 maart:
* Films ‘Divergent Series: Insurgent’,
Fifty Shades of Grey, Paddington,
Sponge Bob: Spons op het droge,
Big Hero 6 in grote zaal Crown Cinema, Van Cleeffkade. Tevens gevarieerd filmaanbod in kleine zaal.
Donderdag 2 april:
* Televisiespektakel ‘The Passion’
op scherm in de Spil, Spilstraat Kudelstaart vanaf 21u.
Exposities
Zaterdag 28 maart:
* Crash Museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
28 en 29 maart:
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
op afspraak: 06-12922954.
* Galerie Artline, Uiterweg 184
open van 12 tot 17u. Schilderijen en
sculpturen van Didi v/d Velde.
Tot eind maart:
* Expositie schilderclub Kudelstaart
in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. Open dagelijks 11-17u.
* Expositie met schilderijen en tekeningen van Hans Ravesloot bij Eveleens Makelaars, Punterstraat. Te
bezichtigen tijdens openingstijden.

Tot en met 2 april:
* Expositie in gemeentehuis, Raadhuisplein. Te bezichtigen tijdens
openingstijden.
Tot en met 3 mei:
* Tentoonstelling met grafieken van
Gea Karhof en keramiek van Barbarra Röling in het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat 9. Open iedere donderdag tot en met zondag 14 tot 17u.
Tot en met 17 mei:
* Expositie bij galerie Sous-Terre met
foto’s en beelden. Open iedere zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Diversen
Donderdag 26 maart:
* Ouderensoos in dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Bijeenkomst OVAK over veiligheid in huis in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan vanaf 14u.
* Sjoelcompetitie Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Vrijdag 27 maart:
* Koppelkaartavond BV Hornmeer
in buurthuis aan de Roerdomplaan
3 vanaf 20u.
* Paaskienen bij Supporters Vereniging in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20.30u.
Zaterdag 28 maart:
* Boomplantdag stichting De Bovenlanden. Verzamelen 9u. op Historische Tuin, ingang Praamplein.
* Kleding- en speelgoedbeurs in
Bindingzaal, Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat van 10.30
tot 15u. Voor kinderhuis in Kinshasa.
* Verkoopdag Historische Tuin, ingang Praamplein van 10 tot 16u.
* Laatste ruilmiddag sportplaatjes
RKDES in kantine, Wim Kandreef,
Kudelstaart van 11 tot 14u.
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 13-16u.
* Verkoop producten Inner Wheel
voor Emma Kunstatelier in ziekenhuis bij Nieuwe Meer, Stommeerweg van 16 tot 18u.
* Derde ronde Zabo zaalvoetbalcompetitie in de Bloemhof, Hornweg 187 vanaf 18.35u.
Maandag 30 maart:
* Modeshow en kledingverkoop
voor ouderen in Voor Elkaer Kudelstaart van 10.30 tot 15.30u.
* Speelavond Allen Weerbaar in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Leden Close-Up Haarlem bij Videoclub Aalsmeer in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
Dinsdag 31 maart:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Paasdrive bij Ons Genoegen in
OTT Hortensialaan vanaf 20u.
* Kaarten bij Ons Aller Belang in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
Woensdag 1 april:
* Koffie in de Spil, Spilstraat bij Bilderdammerweg vanaf 10u.
* Inloop Oost-Inn van 9.30 tot
11.30u. in De Mikado, Catharina
Amalialaan 66.
* Bingo voor jeugd bij FC Aalsmeer
in kantine Dreef, 15.30-17.30u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 2 april:
* Fietstocht OVAK naar De Hoef en
Uithoorn. Start 13.30u. bij zwembad
aan Dreef.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis de
Reede in Rijsenhout vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Zaterdag 4 april:
* Aanschuiftafel met Matt en Birgit
in Huiskamermuseum, Van Cleeffkade 12a van 14 tot 17u.
Vergaderingen
Donderdag 26 maart:
* Raadsvergadering in raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
Donderdag 2 april:
* Tweede bewonersavond buurtisolatieproject in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
KOOPJE:

NIEUW:

Ketting met plectrum
(verzilverd)

€ 6,95

AANBIEDING:

Microfoon
‘Samson’ R21S
€ 28,95

Western 'Fina'
(handgemaakt)

TIP:

€ 299,-

Stemapparaat voor
viool (micro tuner)
€ 18,95

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

2e Ronde Popprijs in N201
Aalsmeer - Ter ontwikkeling van lokaal talent is de Popprijs Amstelland
opgericht. Dit jaar is alweer de zestiende van de bandcompetitie van
start gegaan. In totaal twaalf bands
zullen in drie voorrondes de strijd
aangaan voor een plek in de finale
op 2 mei. Op zaterdag 28 maart is de
tweede voorronde met vier bands in
N201. Het geluid en het licht gaan

aan voor The Anchor Creek (bluesrock), The Estate (bluesrock), The
Ragbags (rock) en To by Four (funk/
pop). De derde voorronde is volgende week zaterdag 4 april in N201.
De entree van de voorrondes is gratis en de aanvang is 20.30 uur.
Meer info over de popprijs en de
deelnemende bands is te vinden op
www.n201.nl
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Geslaagde muzikale presentatie

Zilveren speld voor Michiel
Buskermolen van Showkorps
Kudelstaart - Zondag 22 maart
heeft de jaarlijkse SJK-middag weer
plaatsgevonden. Eenmaal per jaar
geeft het Show- en Jachthoornkorps een concert waarbij zij zelf
niet de straat op gaat, maar het
publiek uitnodigt in hun clubgebouw om te luisteren hoe zij muziek
maakt. Het clubgebouw had zijn
deuren geopend en was goed gevuld met fans, familieleden, collegamuzikanten en andere belangstellenden. Na een woord van welkom
van voorzitter Eveline Buskermolen,
waarin zij vertelde wat het SJK het
afgelopen jaar allemaal het uitgevoerd, begon de muzikale invulling
van de middag.

Tijdens dit concert was dit jaar alleen jachthoornmuziek te horen.
Eerst heeft het Show- en Jachthoornkorps een programma opgevoerd met een gevarieerd repertoire. Een verrassend element het
een nieuw slagwerkstuk, waarbij iedereen op een ander instrument ging spelen dan ieder gewent was. Een persoonlijke verrassing kwam dit jaar voor Michiel Buskermolen, die 25 jaar lid is van het
Show- en Jachthoornkorps. Daarom heeft hij van de KNMO een zilveren speld ontvangen en een oorkonde ontvangen. Na een pauze
heeft het Helders Jachthoornkorps
uit Den Helder hun eigen program-

ma opgevoerd. Ondanks dat beide
groepen jachthoornmuziek spelen,
had het programma weinig overeenkomsten. Beide korpsen hebben hun eigen kwaliteiten en stijl.
Na een tweede pauze gingen de
twee korpsen zich samenvoegen
tot één groot korps. Ze hadden nog
nooit samen gespeeld, dus voor iedereen was het onbekend wat hieruit zou komen. Het derde en laatste
programma bestond uit zeven verschillende marsen waar de jachthoorn goed tot zijn recht is gekomen. Meer foto’s van dit evenement zijn te vinden op de website
www.showjachthoornkorps.com.
Vanaf nu gaat het Show- en Jachthoornkorps zich richten om de buitenoptredens. Zondag 29 maart
spelen de muzikanten in de RK Kerk
St. Jan Geboorte in Kudelstaart ter
ere van Palmpasen. Op zaterdag 11
april wacht een optreden tijdens de
Kom in de Kas aan de Hoofdweg in
Kudelstaart.

Zandvliet op drums, Moniek Eigenhuis-Zandvliet op dwarsfluit en Evelien Zandvliet op saxofoon.
Nog kaarten voor 12 en 18 april
“We zijn amateurs die professioneel
bezig zijn en vooral het gemeenschapsgevoel vinden we erg belangrijk. We hebben er echt lol in
en zijn ontzettend gemotiveerd.” Aldus Wim Zandvliet, die net als Marja meezingt in het koor. Lous: “Wij
bieden een leuke avond en hebben
gezorgd voor een bijzondere verbinding tussen alle musicalnummers.
Er zit een lijn in de avond. Dat zullen
de bezoekers merken.

Karmeldenktank geeft drie
bijzondere musicalconcerten
Aalsmeer - Het achtendertig leden
tellende koor in de leeftijd van begin twintig tot begin zeventig jaar
is vanaf oktober al druk aan het repeteren voor een drietal bijzondere musicalconcerten in april en zet
momenteel de laatste puntjes op de
i. “Het wordt fantastisch, want het
is zo’n hecht team.” Aldus dirigente Lous Zandvliet. Dit idee is samen
met onder andere Wim Zandvliet en
Marja van der Jagt ontstaan uit de
Karmeldenktank. Marja vertelt iets
over deze denktank: “Een paar keer
per jaar brainstormen wij over mogelijke projecten in en om het gebouw, hier aan de Stommeerweg.
Je kunt denken aan wandeltochten,
dauwtrappen, fietspuzzelritten of
zondagsvieringen. Drie jaar geleden
hadden we als activiteit een koor
samengesteld en hebben we het

Tom Parker project gerealiseerd. Dit
was zo’n groot succes dat we destijds zelfs een extra concert in Rijsenhout hebben gegeven.” Er is een
gelegenheidskoor in de Parochie en
met leden van hen en overige koren uit de regio is dit Karmelkoor samengesteld.
Dit keer staat het musicalproject
centraal. Onder de bezielende leiding van Lous zingen de koorleden
onder andere bekende nummers
van Anatevka, Mamma Mia, The
Sound of Music, Sister Act, maar
bijvoorbeeld ook uit Flashdance en
The Lion King. In totaal brengen zij
achttien hits ten gehore. Het koor
wordt begeleid door een combo bestaande uit zes musici; Leon Doeswijk op piano en keyboard, Bastiaan Pecht op piano en gitaar, Pieter Hoogeveen op basgitaar, Kasper

De voorstelling duurt ongeveer vijf
kwartier.” De eerste voorstelling op
11 april is geheel uitverkocht, maar
voor de voorstellingen op zondagmiddag 12 april 16.00 uur en zaterdagavond 18 april 20.00 uur zijn
nog kaarten verkrijgbaar. Er kunnen tweehonderdvijftig bezoekers
in de kerk, waar de akoestiek fantastisch is. Een kaartje kost slechts
zeven euro vijftig en is verkrijgbaar
via 0297-340212 of karmeldenktank@gmail.com. De koren van de
Karmelparochie kunnen overigens
altijd, bij voorkeur jonge, leden gebruiken, dus als je graag zingt, dan
is meer informatie te verkrijgen via
hetzelfde emailadres. De enthousiaste leden van de Karmeldenktank
tot slot: “Wij roepen mensen op die
iets bijzonders willen meemaken.
Het is weer heel anders dan andere kooruitvoeringen en niet religieus of oubollig. We garanderen een
leuke middag of avond uit voor jong
en oud.” De Karmelkerk is te vinden
aan de Stommeerweg 13.
Door Miranda Gommans

Swingend concert Back to
the Sixties met Flora

Ralph, Elbert, Erik te gast
bij Radio Aalsmeer

Aalsmeer - Zaterdag 21 maart gaf
Muziekvereniging Flora onder leiding
van Dick-Jan Veerbeek met medewerking van Helga Buitelaar en Stem Vast
haar jaarlijkse donateursconcert in een
volle burgerzaal van het gemeentehuis in Aalsmeer. Als eerste stuk werd
Reach out, I’ll be there gespeeld, gevolgd door Sun and Moon from Miss
Saigon met mooie solo’s op bugel en
trombone, bespeeld door Ilja Veerbeek
en Kees van Oorde. De klassieker Het
Dorp van Wim Sonneveld ontbrak niet
op het programma en was het eerste
nummer waarbij Helga Buitelaar, zang,
voor het voetlicht trad. Het orkest vervolgde de reis door de jaren ‘60 met
een Hair selectie waarna vervolgens
de gelegenheidsformatie Stem Vast,
bestaande uit Helga Buitelaar en haar
dochters Dane en Erin Blom, met een
mooie vertolking van Scarborough Fair
en California Dreaming van zich lieten
horen. Het Flora jeugdorkest betrad
hierna het podium en speelde Great
Escape, Easy Pop Suite en I can’t get
no Satisfaction. Met Happy sloot het
jeugdorkest het programma voor de
pauze af. Dirigent Dick-Jan Veerbeek
had tijdens de pauze een ware metamorfose ondergaan en stapte in een
geweldige jaren ‘60 outfit het podium
op om het programma te vervolgen
met Brilliant Beatles waarin ook weer
diverse solisten voor het voetlicht traden. Flora en Helga lieten daarna een
verrassende uitvoering van het overbekende Welterusten, meneer de Pre-

Aalsmeer - Radio Aalsmeer is de
lokale omroep van Aalsmeer en omgeving. Wekelijks brengt de omroep 24 uur per dag informatieve programma’s voor alle geledingen uit de gemeente en overdag
en ’s nachts heerlijke muziek. Iedere maandagavond staat in het teken van drie populaire programma’s. Anna-Maria Mantel bijt elke
maandagavond van 18.00 tot 19.00
uur het spits af met ‘Uur van Puur’.
Dit programma staat geheel in het
teken van social media. Kunt u wel
een blogtip gebruiken? Blogger Elja Daae deelt, zoals gebruikelijk,
maandag 30 maart haar tips. Aansluitend, van 19.00 tot 20.00 uur,
hoort u ‘Door de mangel’. Elke week
voelen presentatoren Elbert en
Mylène Huijts een Aalsmeerder of
Kudelstaarter aan de tand.

sident horen. Stem Vast en Helga zongen I’m a believer en Mercedes Benz
waarna het orkest, met gast slagwerker Rowan Groeneveld los ging met
het nummer Proud Mary. Na dit swingende nummer bracht Stem Vast de
rust terug met Blackbird van Paul McCartney. Flower Power, het voorlaatste
nummer van de avond, een muziekstuk bestaande uit vele zeer bekende
melodieën uit de 60-er jaren, bracht de
aanwezigen helemaal terug in de tijd.
Het concert had een swingend einde
met Go like Elijah van Chi Coltrane,
gespeeld door Flora, Jeugdorkest en
Stem Vast. Muzikanten en zangeressen kregen tijdens dit laatste nummer
een staande swingende ovatie van het
publiek. De avond werd, op zijn welbekende humoristische wijze, aan elkaar
gepraat door Jaap van Leeuwen. Het
orkest en dirigent kijken terug op een
bijzonder geslaagd concert. Ook meespelen in dit levendige orkest? Loop
dan op maandagavond van 20.00 tot
22.15 uur eens binnen tijdens een repetitie in het clubgebouw aan de Wim
Kandreef 1 te Kudelstaart. Nieuwe leden, jong en oud, ervaren of onervaren
zijn van harte welkom. Op 17 juni staat
er een reünie-concert op de agenda.
Ooit meegespeeld bij Flora of Divertimento en lijkt het u/jou leuk plaats te
nemen in dit reünie-orkest? Aanmelden kan via muziekverenigingflora@
gmail.com.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Zangeres Do zaterdag te
gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
28 maart schuift zangeres Do aan
bij het Weekendmagazine op Radio
Aalsmeer. Dit magazine wordt van
14.00 tot 15.00 uur gepresenteerd
door Joke Wegman en van 15.00 tot

17.00 uur door Miranda Gommans.
Om half vijf heeft het management van Do toegezegd dat ze even
langskomt om over haar theatertour te praten welke zij ’s avonds
in het Crown Theater zal spelen samen met haar vier koppige band. Er
zijn voor dit concert nog kaarten te
verkrijgen tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Verder in de uitzending zal de Aalsmeerse dichter Jan
Daalman komen vertellen over De
Kunstploeg, in het bijzonder over
hun laatste project: ‘De poëzie van
Oost’, en er zullen meer interessante nieuwtjes de revue passeren. De
techniek is in handen van Dick de
Geus en Mariëlle Wegman.
Allemaal luisteren naar Radio
Aalsmeer via 105.9 FM in de ether,
99.0 FM op de kabel of onlinewww.
radioaalsmeer.nl’
Van links naar rechts: Ingrid Claasen,
zangeres Do en Miranda Gommans.

recensie

Boeiende voorstelling ‘Momenten
van geluk’ door Rijzenspelers
Rijsenhout - Zaterdag 21 maart
was de première van ‘Momenten
van Geluk’ gespeeld door de Rijzenspelers. Een knap gespeelde voorstelling, voor de echte toneelliefhebbers was het genieten. Overtuigend gespeeld en boeiend tot de
laatste scene. De Rijzenspelers laten zien dat zij ook dit genre in de
vingers hebben. Na de hilarische jubileummusical ‘Lang en Gelukkig’
bleek deze scherpe familiekomedie een goede keuze. Als het doek
opent een lange tafel in een restaurant waaraan een ogenschijnlijk gelukkige familie de verjaardag viert
van moeder. Dat het zo op het eerste gezicht gelukkige familietafereel slechts valse schijn is, blijkt al
snel. De onderlinge relaties staan
op scherp en het feit dat de familie
compleet is mag al uniek genoemd
worden. Al snel volgt de eruptie van
verdriet, geluk, wanhoop en liefde.
De Britse schrijver Ayckbourn laat
de spelers diep gaan, ook het publiek kan geen moment verslappen.
Er wordt gespeeld met tijd: er zijn
flash backs en ontwikkelingen in de
toekomst terwijl ook de avond van
de verjaardag van moeder voortduurt. Een samenspel van elementen welke vraagt om concentratie
bij spelers en publiek. Dat terwijl
het publiek vele momenten heeft
waarin het mag en kan ontspannen, want er is veel te zien en er zijn
genoeg lachwekkende situaties. En
juist dat laatste, de komische en hilarische noot, vraagt van de spelers
nog iets extra’s om die niet te vet

aan te zetten waardoor het evenwicht uit de voorstelling is. Bijzonder knap dat dit aspect de juiste
plaats krijgt. Een groot compliment
aan Robert Arendse die de jongste
zoon vertolkt, samen met zijn vriendin Marina, mooi neergezet door
Brigitte Mes, zij spelen het verliefde stel zo vanzelfsprekend dat het
lijkt alsof zij ter plekke het gesprek
laten ontstaan. Boeiend is het spel
tussen Peter Maarsen als de oudere zoon Willem en Ingrid Eekhoff als
zijn vrouw, het huwelijk van dit stel
zit in behoorlijk zwaar weer. Prachtig in evenwicht zijn Sylvia Broos
en Evert van Putten als de ouders.
Ze zijn gewaagd aan elkaar en vertolken hun rol met een speels gemak. Ten slotte de obers, een ondergeschikte rol op het eerste gezicht
maar enorm belangrijk voor het geheel en de komische noot! Momenten van geluk houdt ook een spiegel
voor: koesteren we zelf wel genoeg
onze eigen momenten van geluk of
gaan we er aan voorbij. En, is alles
buitenkant of komen we met elkaar
nog wel echt in gesprek? Een voorstelling die u gezien moet hebben.
Een avond toneel welke u vermaakt,
laat nadenken en ook zeker laat lachen. Er volgen nog twee voorstellingen op vrijdag 27 en op zaterdag
28 maart in dorpshuis de Reede in
Rijsenhout. Kaarten zijn te verkrijgen via de website: www.rijzenspelers.nl of telefonisch: 0297-327840
en indien nog voorradig aan de kassa. Beide avonden is de aanvang
20.15 uur.

Zo vragen zij de gast onder meer om
een voorwerp wat hem/haar dierbaar is mee te nemen. Deze week
is de Aalsmeerse ondernemer Ralph Reinders te gast. Nieuwsgierig
naar waarom hij een hondenriem
meeneemt naar de studio? Luister
dan naar de uitzending. Na ‘Door
de Mangel’ kan presentator Elbert
Huijts nog even in de studio blijven hangen. De radiomaker, docent,
zorgcoördinator en voetbalcoach
mag namelijk zijn muzikale top tien
laten horen in het programma ‘De
Top 10 van…’ (van 20.00 tot 21.00
uur). Het programma ‘Halte Zwar-

teweg’, dat elke donderdag tussen
18.00 en 19.00 wordt uitgezonden,
staat om de week in het teken van
een interview. De andere week kunt
u genieten van muziek. Donderdag
26 maart is het weer een beurt aan
goede muziek. Ook in het gezelligste radiocafé van Aalsmeer (Vrijdagavondcafé, elke vrijdag 21.00 tot
23.00 uur) kunt u vrijdagavond 27
maart genieten van heerlijke muziek, waaronder een plaatje uit Ron’s
Top 40 Hitarchief en de Soulshowclassic. Daarnaast is politieman Erik
van den Brun van de partij met zijn
maandelijkse politierubriek en kunnen er weer twee kaarten voor een
film naar keuze bij de Crown Cinema worden gewonnen. In ‘Aalsmeer
Politiek’ op zaterdag van 12.00 tot
13.00 uur is elke week een andere politieke partij te gast. Zaterdag
28 maart schuiven politici van PACT
Aalsmeer aan. Bij ‘Weekend Magazine’ op zaterdag van 14.00 tot 17.00
uur schuiven deze week twee bijzondere gasten aan. De heer Dekker maakte een reis naar Wit Rusland en vertelt hierover. Afgelopen
week werd bekend dat Joop Vuijk
moet aftreden als voorzitter van de
Wmo-raad Aalsmeer. Hij komt over
zijn werk vertellen. Radio Aalsmeer
is te beluisteren op 105.9 FM en de
kabel op 99.0 FM, maar ook via de
livestream op internet: www.radioaalsmeer.nl. Het bezoekadres van
de studio is Van Cleefkade 15 in
Studio’s Aalsmeer.

Gevarieerd aanbod in Crown Theater

Nostalgie met Dorus en pret
met brandweerman Sam
Aalsmeer - Het publiek was het
unaniem eens, een prachtige voorstelling: De musical ‘Een avond met
Dorus’ over Tom Manders en zijn alter ego Dorus afgelopen donderdag
in het Crown Theater. Henk Poortvliet is met succes in de huid geklommen van Dorus en heeft het
publiek getrakteerd op een nostalgische avond met herinneringen aan vervlogen tijden. Heel anders was het zaterdag 21 maart in
het complex aan de Van Cleeffkade. Twee voorstellingen van brandweerman Sam, die niet alleen Piekepolder op stelten zette, maar ook de
jongste inwoners van Aalsmeer. Ze

raakten niet uitgepraat over de voorstelling en na afloop brandweerman
Sam in het echt ontmoeten en met
hem op de foto gaan was voor velen ‘de kers op de taart’. Geweldig!
Het Crown Theater trakteert wekelijks op een gevarieerd aanbod, zo
bleek afgelopen weekend en de komende maanden wachten nog meer
leuke voorstellingen voor elk wat
wils. Zeker kijken op www.crowntheateraalsmeer.nl en gaan genieten van shows, muziek en meer in
het ‘eigen’ theater dat, uniek, geheel
gerund wordt door vrijwilligers.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.
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Bijzondere yoga workshop
in het Huiskamermuseum
Aalsmeer - Kunst is goed voor het
welzijn van de mens! Vele onderzoeken hebben dat reeds bewezen. Yoga docente Marijke Ohlenbusch gaat
daar nog iets aan toevoegen. Vrijdag
3, 10 én 17 april van 19.15 tot 20.30
uur geeft zij in het Huiskamermuseum een workshop waar zij naast de
yogalessen, de cursisten ook laat
kennismaken met het yantra schilderen. “Het is een samengaan van fysieke en meditatieve in- en ontspanning. Bij het yantra schilderen zijn het
de vastgelegde vormen en kleuren
die zorgen voor een dieper inzicht,
een mooie beleving, waarbij het niet
gaat om het resultaat, maar om de
concentratie.” Marijke vindt Het Huiskamermuseum met de Mokum Collectie aan de wand hier uitstekend
geschikt voor. “Ook kunst is gerelateerd aan zelfreflectie en emotie, dat
zelfde gevoel is terug te vinden bij de
yoga en het yantra schilderen.”
Marijke bouwt haar lessen op een
mooie en zorgvuldige wijze op. “Het
zijn lessen die door wat er wordt gezegd en gedaan je raken, het worden ervaringen die je meeneemt naar
huis en leert toepassen in het bestaan.” Cursisten liggen op heerlijk
schapenwollen vachtjes in een prettige en comfortabele omgeving die
past bij de lessen. “Ik laat zien hoe
de structuren in jezelf en buiten jezelf
met elkaar overeen komen. Je hoeft
er niets van te vinden het gaat om de

ervaring. Je leert structuren herkennen in de yantra schilderingen die reflecteren aan de structuren in jezelf.
Dit geeft meer grip, situaties en blokkades kunnen hierdoor makkelijker
gezien en opgelost worden. Natuurlijk gaat dat niet in een paar lessen,
maar de basis wordt gelegd. In de
lessen wordt een sfeer gecreëerd die
er voor zorgt dat je gemakkelijk bij
ontspanning komt. Alle oefeningen
zijn afgestemd op ieders mogelijkheden. Ervaring is niet nodig.” In een
weer totaal andere omgeving geeft
de yoga docente ook les op het Sport
Medisch Centrum Papendal (aan
de A4, grenzend aan Rijsenhout) Zij
houdt zich daar bezig met Back Stretchertraining. “Mensen onderhouden
soms hun auto beter dan hun eigen
lichaam. Alles wat beweegt heeft onderhoud nodig, dus ook het menselijk lichaam. De training bestaat uit
zorgvuldig gekozen oefeningen die
er voor zorgen dat de rug soepeler
en sterker wordt. De westerse wetenschap van de stretcher wordt gecombineerd met de oosterse yogafilosofie. Geschikt voor sporters, voor
mensen met én zonder rugklachten. Er wordt gewerkt aan kracht en
ontspanning.” Voor meer informatie
www.zazenyoga.nl of 06- 24767468.
Het Huiskamermuseum is gevestigd
aan de Van Cleeffkade 12a.

Geen LPG meer
bij Shell

dag worden ontmanteld, hierbij worden de restanten LPG die
in de leidingen zitten op een gecontroleerde manier afgefakkeld. Het kan dus zijn dat omwonenden wat vlammen zien, dit is
geen reden tot paniek. De medewerkers van de Shell danken alle
trouwe LPG gasten voor het tanken en verwijzen hen graag door
naar het Shell station aan de Fokkerweg.

Aalsmeer - Met ingang van 30
maart aanstaande zal er op de
Shell tankstations aan de Burgemeester Kasteleinweg 3 en 4
(N196) geen verkoop van LPG
meer mogelijk zijn. De installatie zal vanaf aanstaande maan-

Janna van Zon

ADVERTENTIE

Bezwaar tegen WOZ-waarde
in veel gevallen lonend
Ook dit jaar heeft u weer een
aanslagbiljet
gemeentelijke
belastingen met daarop de vastgestelde WOZ-waarde voor belastingjaar 2015 van de gemeente.
Dit lijkt een formaliteit, maar deze
waardebepaling is zeer belangrijk
en heeft directe gevolgen op diverse financiële en fiscale gebieden.

Passie voor stoffen, styling en kleur

Jolanda van ‘Stofstyle’ is
klaar voor het voorjaar!
Aalsmeer - De zon schijnt weer!
Tijd om de boot, caravan en tuinmeubelen klaar te maken en te verfrissen voor het zonnige seizoen. Jolanda van Leeuwen van Stofstyle
kan hierbij helpen. Stofstyle helpt
met het maken en herstellen van
boot, caravan en tuinkussens, evenals bij het restylen en repareren
van (tuin)meubelen. En, het kleuren interieuradvies van eigenaresse Jolanda is hierbij gratis. Stofstyle
werkt voor zowel lokale bedrijven
als voor particulieren. “Met Stofstyle
kan ik mijn passie voor stoffen, styling en kleur dagelijks combineren
en daar geniet ik van”, zegt Jolanda. Vorig jaar maart is zij haar eigen bedrijf gestart en ze is nu druk
om Stofstyle uit te breiden en haar
naamsbekendheid te vergroten. Jolanda van Leeuwen is een creatieve ondernemer. Ze begon met haar
creativiteit te uiten in de bloemen en
planten, maar ontdekte al snel daar
haar echte passie ligt in het bezig

zijn met stof en verf. In 1990 wist zij
van haar passie haar werk te maken toen ze de winkel (en het atelier) Frutsel begon. Frustel verkocht
kinderstoffen, houten speelgoed,
op-maat-gemaakte kinderkleding
en er werden creatieve workshops
georganiseerd. Na 17 jaar Frutsel,
een opleiding binnenhuisarchitectuur, jaren als adviseur in behangen verfspeciaalzaken, heeft ze nu de
stap gezet om Stofstyle op te zetten.
Stofstyle is dus het tweede bedrijf
van ondernemer Jolanda. “Elk onderdeel wat ik aanpak is een uitdaging, niets is gelijk en dat maak dit
werk telkens weer spannend. Bovendien is de diversiteit aan materiaal oneindig. Mooie combinaties
en kwaliteiten blijven ook constant
een uitdaging”, aldus de enthousiaste Jolanda. Ook enthousiast geworden? Voor meer informatie en voorbeelden van haar werk, kan de website www.stofstyle.nl bezocht worden. Bellen kan ook: 06-12100129.

Mensen met een beperking
zijn tot veel in staat!

heeft u niet meer de mogelijkheid om
ze te projecteren? Op het werkcentrum van Heliomare kunt u deze over
laten zetten op DVD zodat u ze thuis
makkelijk via de computer of TV
weer kunt bekijken. Op het werkcentrum kunt u verder die ene prachtige
foto van de familie of vakantie laten
afdrukken op canvas of oude videobanden met persoonlijke herinneringen over laten zetten op DVD. Al deze werkzaamheden en meer worden
door deze mensen uitgevoerd. Loop
gerust eens binnen of bel/ mail. U
wordt graag te woord gestaan. Heliomare Aalsmeer is open van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot
15.30 uur. Adres is Zwarteweg 98.
Email: cwaalsmeer@algh.nl en telefoon: 088-9203926 en vraag naar
Malou de Vries of René Spaargaren.

Ben den Hollander 40
jaar met kaas op de markt
Aalsmeer - Sinds 1 april 1975 staat
Ben den Hollander al op de markt
met kaas, eieren en boter. Aankomende woensdag 1 april dus al 40
jaar! Het kaasverkopen heeft Ben
niet van een vreemde: de familie
Den Hollander is een echte kaas-familie. Zijn vader Bastiaan en moeder Emmigje maakten kaas op hun
boerderij op Breeveld, aan de Oude
Rijn, in Woerden. Hun oudste zoon
Bas ging deze kaas verkopen op de
markt en zette hiervoor samen met
andere ondernemers Holland Kaas
Centrum op.
Zijn broers Cor en Ben zorgden ook
snel voor eigen markten en zo werd
het een echte HKC familie. Inmiddels zijn er 35 ondernemers aangesloten bij Holland Kaas Centrum,
welke op 245 markten in Nederland
staan. Ben heeft vanaf dag één op
de Lindengracht, midden in de Jordaan in Amsterdam, gestaan; hierdoor heeft hij een trouwe klantenschare opgebouwd.
Één van zijn vaste klanten komt ook
echt al 40 jaar nagenoeg elke week!
Ben staat naast in Amsterdam ook
al jaren op de markt in Kamerik,
Zeist, Aalsmeer en Hoofddorp. En
hier is hij niet alleen marktkoopman;
hij heeft ook jaren in verschillende
marktcommissies gezeten, om mee
te denken over de visie en verbetering van de markten. Nu, tientallen jaren later, zijn z’n zoons Bob en
Bart in de voetsporen van hun vader
getreden: de familietraditie wordt
voortgezet.

Eigen kaas: Soete Hollander
En deze traditie verdient een eigen
kaas. Omdat de Den Hollanders zelf
geen kaas meer maken, hebben ze
een kaas uitgekozen die de familienaam mag dragen. De keuze viel
op de kaas van Herbert Nijland, die
op het landgoed Kaamps in Deurningen op een ambachtelijke manier werkt. De kaas is dus niet alleen lekker: hij is ook ambachtelijk
goed. ‘De Soete Hollander’ is een
ode aan de familienaam: het is een
ambachtelijke kaas met een pittige
smaak en een licht zoet tintje, wat
de ambacht van het kaasmaken,
wilskracht van ondernemen én het
licht ondeugende karakter van de
marktkoopmannen symboliseert. Op
de kaas is de familiestempel aangebracht; de inscriptie BdH komt van
Bastiaan den Hollander, maar er
zit meer in. De stijl is gebaseerd op
een oud hek: de Oude Rijn (waar de
kaasboerderij aan ligt) was vroeger
de grens van het Romeinse Rijk. De
slanke vormen zijn als de rivier, die
tegenwoordig enkele meters breed
is, maar vroeger was het op enkele
punten meer dan 100 meter breed.
De stempel is een terugblik in het
verleden, met een duidelijke kijk op
de toekomst: robuust, standvastig
én meegaand met veranderingen.
In de familie den Hollander zijn het
allemaal harde werkers, die omkijken naar naasten en natuur, maar
ook tijd nemen voor een dolletje.
Daarom zijn de Den Hollanders zo
geschikt voor de markt en daarom
houdt de markt ook van Ben!

- de onroerendzaakbelasting van de
gemeente;
- de waterschapsbelasting voor het
waterschap;
- de vaststelling van het eigen woningforfait voor de inkomstenbelasting;
- de vermogensrendementsheffing
(box III) voor de inkomstenbelasting voor woningen die niet tot
hoofdverblijf dienen;
- de hoogte van de tegemoetkoming van zorgtoeslag;
- de hoogte van de tegemoetkoming kindgebonden budget;

Bezwaar maken tegen de WOZwaarde kan in veel gevallen lonend zijn. Een vermindering van
die WOZ-waarde leidt immers
direct ook tot een vermindering van
deze heffingen. Bij twijfels over de
vastgestelde WOZ-waarde, bijvoorbeeld omdat een huis in straat of
buurt voor een veel lager bedrag
verkocht
wordt,
kan
binnen zes weken bezwaar worden aangetekend bij de gemeente.
De
nationale
ombudsman
maakte onlangs bekend, dat
vijftig procent van de ingediende
klachten wordt toegekend. De moeite waard dus om dit eens nader te
onderzoeken.
Flynth Haarlem, sinds kort gevestigd
aan de Belgiëlaan 63, heeft ervaren
experts in dienst die u graag adviseren en bijstaan bij het opstellen en indienen van het bezwaarschrift tegen
de WOZ-waarde 2015.
Meer weten of van gedachten wisselen? Neem contact op met André
Tempelaar op 023-5512314 of via
haarlem@flynth.nl.

Bloemenzegelwinkeliers delen uit

Allerlei werkzaamheden in Heliomare

Aalsmeer - Heliomare Aalsmeer
biedt al jaren dagbesteding aan
mensen met een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel (NAH). Wat veel mensen niet
weten is dat er binnen de muren van
het activiteitencentrum een werkcentrum is waar deze mensen allerlei werkzaamheden verrichten voor
bedrijven en particulieren. Veel tuinbouwbedrijven laten bij Heliomare
hun bloemenstekers in elkaar zetten
en voor weer andere bedrijven wordt
de mailing en het drukwerk verzorgt.
Daarnaast worden er veel opdrachten voor verenigingen, kerken en
particulieren uitgevoerd. Denk hierbij aan het maken van uitnodigingen, infoblaadjes, het onderhouden
van de website en het maken van
posters tot A1 formaat. Heeft u nog
dozen met dia’s op zolder staan en

Hoe hoger deze WOZ-waarde wordt
vastgesteld hoe hoger namelijk uw
belastbaar inkomen kan worden.
Hierdoor is veelal meer belasting
verschuldigd en kunnen aanspraken op toeslagen afnemen. Zo is de
WOZ-waarde (in)direct van invloed
op de volgende belastingen en tegemoetkomingen:

- de hoogte van de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag;
- de bepaling van de erfbelasting
indien de woning in een nalatenschap valt.

Aalsmeer - In maart zijn er weer
twintig spaarders getrakteerd op
een waardebon van 5 euro van de
bloemenzegelwinkeliers.
De gelukkigen zijn: N. Biesheuvel
- Aalsmeerderdijk 484, J. Bosman
- Machineweg 287, M. ten Broek
- Aalsmeerderweg 147, C. Bunnik - Mijnsherenweg 26, M. Buskermolen - Rastraat 4, W.P. Eveleens - Aalsmeerderdijk 625, Fam.
Guijt - K. van Manderhof 7 in Uithoorn, T. Hassing - MGR. Noordmanl. 82 in De Kwakel, I Heems-

Lange rijen bij werf aan Zwarteweg

Gratis zakken compost en
bloemenzaad als dank
Aalsmeer - Inwoners hebben afgelopen zaterdag 21 maart massaal
gratis compost opgehaald bij Meerlanden tijdens de Landelijke Compostdag. Wethouder Ad Verburg en
vertegenwoordigers van Meerlanden deelden om 9.00 uur de eerste zakken compost uit aan de inwoners als beloning voor het gescheiden aanleveren van keukenen tuinafval (GFT). De Compostdag markeerde ook de live-gang
van het online platform www.beginvanietsmoois.nl. Met deze informatieve website wil Meerlanden inwoners van de regio informeren en
bewust maken van het effect van
het goed scheiden van hun groente-, fruit en tuinafval. GFT is immers
niet het einde van een keten, maar
het begin van iets moois. Het begin
van een groene tuin, schone lucht,
groengas om op te rijden en het begin van een schone buurt. “Van al
het ingezamelde GFT in gemeen-

te Aalsmeer wordt op jaarbasis tussen de 60 en 65% gescheiden aangeleverd. Een goed resultaat dankzij
de inzet van onze inwoners. Dit jaar
willen we het percentage gescheiden GFT verder omhoog krijgen. Als
we allemaal nog meer etensresten
uit de keuken gescheiden aanleveren, moet dat gaan lukken. Etensresten verdwijnen nu nog vaak in
het restafval”, aldus wethouder Ad
Verburg.
Naast gratis compost deelden medewerkers van Meerlanden ook
10.000 zaadjes uit met een bloemenmix voor bijen. Met deze geste liet Meerlanden aan de inwoners
zien dat hun GFT-afval letterlijk het
begin is van iets moois. Van groente-, fruit- en tuinafval wordt Meer
Compost gemaakt. Bloemenzaad
ontspruit uitstekend op dit milieuvriendelijke compost. En bloeiende
bloemen helpen de bijen zich voort
te planten.

Stemmen kan nog!

Biemond & van Wijk in finale
Ondernemingsverkiezing NH
Aalsmeer - Het Aalsmeerse bedrijf
Biemond & van Wijk is genomineerd
voor Finale Ondernemingsverkiezing Noord-Holland in de categorie
MKB-groot. Biemond & van Wijk is
officieel dealer voor verkoop en service van Mercedes-Benz personenauto’s en bedrijfswagens in deze regio en is daarnaast tevens dealer
van de compacte Smart en van Mitsubishi Fuso bedrijfswagens. Wethouder Economische Zaken Ad Verburg: “Ik ben er trots op dat, na de

winnaars Dutch Flower Groep en
Waterdrinker Aalsmeer, weer een
Aalsmeer bedrijf in de finale staat.
Biemond & van Wijk is een mooi
en duurzaam bedrijf dat Aalsmeer
op de kaart zet. Bekende Nederlanders uit heel Nederland komen zelfs
hier auto’s kopen, omdat de service
zo goed is. Een bedrijf om trots op
te zijn. Dus stem op Biemond & van
Wijk.” Stem ook op het Aalsmeerse
bedrijf Biemond & van Wijk via verkiezing.ovnh.nl/stem.

kerk - Baccarastr. 10, M. de Hertog - Kudelstaartseweg 264, J.H.M.
Huismans - Bronckhorststaat 19 in
Amsterdam, A. van Kempen - W.
Halfrond 271 in Amstelveen, Kooij de Loetenweg 1 in Amstelveen, W.
Kooij - Scheitzerstr. 53, Maas - Kinkelenburglaan 14 in Arnhem, V.d.
Pol - H.F. Andriessenweg 5 in Uithoorn, L. Rinkel - Schoolstraat 12,
A. de Vries - Bisschop Koenraadstr.
11, W. Watta-Pronk - Bosmuis 50 in
Uithoorn, H. Wingelaar - Romeijnstraat 6,

Monumentaal restaurant The Beach
staat niet stil bij 12,5-jarig bestaan
Aalsmeer - Een jubileum, 12,5
jaar. Dat is best een mijlpaal om
bij stil te staan, maar niet in restaurant The Beach aan de Oosteinderweg 247. Daar staan ze namelijk
niet graag stil, maar kijken ze liever
naar de toekomst. Natuurlijk vieren ze het 12,5-jarig bestaan. Maar
meer nog wordt het jubileum aangegrepen om wat nieuws op tafel te
zetten. Chef Edwin Hoogeveen presenteert eind deze week een compleet nieuwe kaart, natuurlijk met
behoud van de kwaliteit die de gasten van hem gewend zijn. En om dat
te waarborgen, heeft hij twee protegés in dienst, die met veel vuur
en enthousiasme zijn voetsporen
volgen. Maar Edwin Hoogeveen is
veeleisend en hij daagt de twee jonge koks Niels Kristians en Dior Marchena dan ook uit om te laten zien
of ze het waard zijn. Het is aan de
gasten om te laten merken of ze
daarin slagen, maar de chef heeft er
alle vertrouwen in. Met ingang van
28 maart gaat er een speciale jubileummaand in. Een unieke kans om
– als dat nog niet gebeurd is – kennis te maken met restaurant The
Beach. Naast de nieuwe kaart bereidt het trio in de keuken elke week
wat speciaals voor op het menu. Als
het te moeilijk wordt om een keuze te maken, dan raden Edwin, Niels

en Dior de gasten aan een ‘proeverij
op de planken’ te proberen. Met als
uitdagende tekst ‘durft u een meter
aan’ maken zij een keus voor u uit
alle bestaande (voor)gerechten van
restaurant The Beach en serveren
deze op een plank van een meter.
Dat alles in de historische en sfeervolle setting van de monumentale Aalsmeerse bloemenveiling. Een
klein jaar geleden is het restaurant
volledig omgebouwd om het karakter van de veiling weer terug te krijgen en dat is goed gelukt. En kinderen? Geen bezwaar. Hoe lang de zit
ook is, het kindvriendelijke restaurant zal ze niet snel vervelen. Want
waar kunnen ze nu zeggen dat ze
de beschikking hebben over een
zandbak ter grootte van drie beachvolleybalvelden. Terwijl de ouders
nog even zitten na te genieten van
het eten, kunnen zij ongeremd hun
gang gaan in het zand. Genoeg redenen dus eens langs te gaan in
restaurant The Beach. De chef nodigt u een maand lang uit om voor
12,50 euro de toppers van de kaart
te proberen. Maar eigenlijk is er
maar één reden die echt de doorslag geeft. “Omdat we het lekkerste
eten van Aalsmeer hebben”, klinkt
het overtuigend uit de open keuken.
Door: Nol de Vries

2e katern
Vita inloop ochtenden voor
alle computer vraagstukken

Project ‘De poëzie van Oost’

Kunstploeg in groepen vijf
van OBS Zuid-Ooster
Aalsmeer - Vorige week maakte deze krant melding van de projecten van De Kunstploeg. Afgelopen weken is het project ‘De poezie van Oost’ van start gegaan,
waarin kinderen van groep vijf van
OBS Zuid-Ooster een grote rol spelen. De eerste opdracht was dat alle leerlingen van de groepen vijf een
voor hen speciale plek moesten uitkiezen op de route van school naar
huis. Uit die verzameling plekken
heeft elke klas er vijf uitgekozen die
een hoofdrol spelen in het kunstproject. Dinsdag, woensdag en donderdag was één van de organisatoren, dichter Jan Daalman, aanwezig
in de klas om de leerlingen kennis
te laten maken met poëzie en dichten. Er zijn per klas dus vijf plekken
gekozen en ieder kind mocht daarover per groepje een gedicht schrijven en een bijpassende tekening
maken. Dat het best moeilijk is voor
acht en negenjarigen moge duidelijk zijn. Jan legde daarom uit dat
een gedicht niet per se hoeft te rijmen, dat het meer om gevoel gaat
en om mooie woorden en zinnen.
De kinderen van groep 5c luisterden donderdagmorgen aandachtig
en gingen aan de slag. Er kwamen
uit die klas onder andere gedichten tot stand over een boom, water
en de brug. “Elke klas had wondertjes”, aldus de bevlogen Aalsmeerse dichter. “Ik had ze voorbeelden van woorden gegeven en zinnen die ze konden gebruiken, maar
sommigen weken daar vanaf en lieten hun fantasie de vrije loop. Dat
is prachtig om te zien.” De mooiste
zinnen werden aan elkaar geplakt

om er een geheel van te maken en
zo werden er per klas vijf gedichten voorgedragen voorin de klas,
waarbij een stoel diende als podium. Ook hier gaf Daalman aanwijzingen. “Hoe draag je eigenlijk een
gedicht voor?”, “hoe zorg je ervoor
dat iedereen naar je luistert?” en
“begin altijd met de titel.” Alle gedichten en tekeningen werden aan
het einde van ieder dagdeel ingeleverd bij De Kunstploeg, zodat zij er
een mooi geïllustreerde gedichtenbundel van kunnen maken met vijftien gedichten. De bedoeling is dat
er maar liefst tweehonderd boekjes
worden gedrukt.
Kinderkunstroute
De vervolgopdracht voor de enthousiaste kinderen van groep vijf, is het
maken van een zestal kunstwerken
langs zes plekken die uitgekozen
worden door de kunstploeg, zodat
er een wandelroute gemaakt kan
worden door de wijk in Aalsmeer
Oost. Deze Kinderkunstroute zal officieel onthuld worden op zaterdag
18 april van twee tot vier uur. Jan
Daalman gaat aan de slag met de
dichtbundel, beeldhouwster Femke
Kemkes kiest twee plekken waarmee ze met de kinderen aan de slag
kan, evenals kunstenaar Karin Borgman en muzikante Saskia Veenswijk. Over dit prachtige initiatief zal
Jan Daalman aanstaande zaterdag
komen vertellen tijdens het Weekendmagazine op Radio Aalsmeer.
Luister tussen drie en vier uur www.
radioaalsmeer.nl
Door Miranda Gommans

Yvette Koehler zoekt versterking

Zaterdag ook landelijke
opschoondag Aalsmeer?!
Aalsmeer - Als supporter van
Schoon organiseert Yvette Koehler
zaterdag ook een schoonmaakactie in
Aalsmeer. Afgelopen weekend zijn tijdens NLDoet de Poel en de eilandjes
opgeruimd, nu de rest van Aalsmeer
nog. Dit kan Yvette uiteraard niet alleen! Dus wie wil haar helpen? Tussen
14.00 en 15.00 uur wordt gezamenlijk
het Heegstrapark opgeruimd. Dit park
is gelegen tussen de Ophelialaan en
de 1e J.C. Mensinglaan, achter de geluidswal. Verzamelen rond 13.30 uur
voor Shoarma Sfinx aan de Opheli-

alaan 89. Mocht u liever op een ander tijdstip, of in een andere wijk of
straat willen opschonen dan zijn hiervoor handschoenen (ook kindermaatjes) en vuilniszakken gratis op te halen. Kinderen die meehelpen ontvangen na afloop zelfs een diploma! “Ik
hoop op uw aller medewerking, want
het leven is veel fijner in een schone
omgeving!”, besluit Yvette haar oproep. Aanmelden kan via de website
van Supportervanschoon.nl of rechtstreeks bij Yvette Koehler, Ketelhuis
6, email: Garby.Aalsmeer@gmail.com.

Aalsmeer - Wie twijfelt over de
aanschaf van een iPad, tablet, laptop of een nieuwe computer, er tegen opziet tegen zich weer een andere systeem of andere onbegrijpelijke technieken eigen te moeten
maken, kan onmiddellijk alle twijfels aan de kant zetten en opgelucht ademhalen. U hoeft niet meer
te wachten op de (klein)kinderen tot
zij tijd voor u hebben. Bovendien zijn
deze meestal zo bedreven dat hun
uitleg u te snel gaat. Misschien lossen zij het probleem wel op, maar
u weet nog steeds niet hoe u dat
zelf kunt doen. Deskundige vrijwilligers van Vita bieden u precies de
hulp die u nodig hebt. Iedere dinsdag en donderdag kunt u van 09.30
tot 12.00 uur terecht met al uw vragen en problemen. De computer inloopochtenden van de Vita zijn een
zegen! Neem nu de 71 jarige mevrouw Bets Romkema. “Ik ben hier
schuchter binnengekomen, het enige wat ik op de computer kon was
spelletjes, ik ben dol op spelletjes.
Maar opeens bedacht ik: Ik wil meer
en moet je kijken wat ik nu allemaal

kan.” Trots laat zij zien hoe zij foto’s
kan opslaan bewerken en uitprinten.
Zij internetbankiert, maakt gebruikt
van E-mail en download boeken en
muziek. “Ik doe alles wat gratis is”,
lacht zij. Nog steeds gaat zij regelmatig naar de inloop ochtenden.
Dan stapt zij vanuit Kudelstaart op
haar fiets en rijdt naar de Meander
in de Clematisstraat 20 om weer iets
nieuws te leren en ook voor de gezelligheid. “Ik drink een kopje koffie,
klets wat bij en dan ga ik weer.” Aan
de overkant zit de heer Egbert Gerbes, hij is voor de derde keer. “Ik las
een advertentie in de Nieuwe Meerbode en ik heb de stoute schoenen aangetrokken. Meteen een tien
strippenkaart voor 22.50 euro gekocht. Het is niet te geloven wat ik
hier allemaal leer. Bij mijn afscheid
van het werk kreeg ik een nieuwe
computer en die ben ik mij nu met
hulp aan het eigen maken. Ik begin
het al aardig onder de knie te krijgen. Heb geen last meer van knoppenangst. Je wordt hier zo goed geholpen. Er is veel geduld, niets is
hen teveel.” Naast hem is iemand

Close-Up Haarlem te gast
bij Videoclub Aalsmeer
Voorjaarsshow in Museumboerderij

Reis door het leven van
kunstenaar Jan Makkes
Velserbroek – Rond Pasen en Pinksteren kunnen kunstliefhebbers in
Museumboerderij Jan Makkes te Velserbroek genieten van een wereld
vol kleur op een unieke locatie. Aan
de hand van veel niet eerder getoond
werk, krijgt de bezoeker een goede indruk van het talent, het unieke kleurgebruik en de mens achter Jan Makkes. Ongeveer 100 schilderijen, pastels, tekeningen en gouaches worden vertoond in verschillende ruimtes
in de Museumboerderij die speciaal
hiervoor in voorjaarssfeer is gebracht.
De toegang is gratis. Jan Makkes
(1935-1999) was als schilder bekend
door zijn bijzondere kleurgebruik. Op
deze show is ook te zien dat hij in alle schilder- en tekentechnieken een
meester was. Geen onderwerp was
hem vreemd. Als er ergens werd gebouwd was Makkes er vaak bij om er
tekeningen of schilderijen van te maken: ziekenhuizen in de steigers, de
Deltawerken, de aanleg van de Wijkertunnel, de Arena en de Delftlaan

zijn terug te vinden in zijn werk. De
Museumboerderij van Jan Makkes en
zijn echtgenote Elly stamt uit de zeventiende eeuw. De prachtig onderhouden boerderij en de tuin in lentesfeer zouden ook zonder de kunst van
Jan Makkes een bezoek meer dan
waard zijn. Uiteraard is veel van het
werk van Jan Makkes te koop, maar
ook is er een prachtig fotoboek verkrijgbaar. Rond Pasen is de Museumboerderij dagelijks geopend van 11.00
tot 18.00 uur, van zaterdag 28 maart
tot en met 12 april en rond Pinksteren van Hemelvaartsdag op donderdag 14 mei tot en met tweede pinksterdag op 25 mei. Buiten genoemde tijden kunt u na afspraak terecht
voor een bezichtiging. Bel dan met Elly
Makkes, telefoon 023-5376227. Parkeren kan op het terrein van voetbalvereniging VSV aan de Hofgeesterweg.
De boerderij ligt op slechts 100 meter afstand aan Hofgeesterweg 22a in
Velserbroek. Zie ook www.museumboerderij-janmakkes.nl.

Grafiek en keramiek in
het Oude Raadhuis

zellig druk in de sfeervolle tentoonstellingsruimte in de Dorpsstraat
en vol lof werd gesproken over de
kleurige en gevarieerde werken. Een
kijkje gaan nemen is een aanrader
en dit kan tot en met 3 mei iedere
donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang
is gratis.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Janna van Zon

Belangstellenden hartelijk welkom

Nieuwe expositie tot en met 3 mei

Aalsmeer - In het Oude Raadhuis is afgelopen zaterdag 21 maart
een nieuwe expositie geopend. De
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
trakteert de komende anderhalve maand op grafiek van Gea Karhof en keramiek van Barbara Roling.
Beide kunstenaars waren aanwezig
bij de officiële start, net als vele andere kunstliefhebbers. Het was ge-

druk bezig met het schrijven van
een sollicitatiebrief. “Ik word hier fijn
geholpen en kan gebruik maken op
één van de computers die hier beschikbaar zijn.” Het fotoarchief van
mevrouw Buis was zo een chaos,
zij wordt nu geholpen met het rubriceren en sorteren van de foto’s.
Een nieuwe smartphone blijkt ook
een goed reden om naar de Meander te komen. De inloopochtend is
voor anderen weer meer een internetcafé. Op de daarvoor beschikbare computer kunnen alle binnengekomen berichten worden bekeken
en beantwoord. Een ander voordeel is om voor men tot een aankoop van een iPad of tablet over-

gaat eerst eens te bekijken welk systeem het best bevalt of past. Men
kan een hele ochtend voor 2.50 euro gebruik maken van de diensten
van de vrijwilligers. Zij zijn van alle markten thuis, Eén van de zeven enthousiaste en behulpzame
krachten is de heer Rudolf Guldemond, al jaren helpt hij als vrijwilliger. “Ik zeg altijd tegen de mensen:
domme vragen bestaan niet. Wij leren de mensen zelf hun problemen
op te lossen. Ieder in een eigen tempo, wij gaan naast hen zitten en leggen stap voor stap uit hoe men verder kan komen. Er zijn altijd vier vrijwilligers aanwezig. Want dan kunnen wij iedereen goed helpen.” Gezien de positieve reacties en de ontspannen sfeer lukt dat heel goed.
Hoewel de inloopochtenden in principe bedoel waren voor 65 plussers,
zijn nu ook de ‘Abraham’s’ en ‘Sara’s
van harte welkom.

Zo’n 142 vrijwilligers aan
de slag voor NLDoet
Aalsmeer - Ook dit jaar zijn er weer
veel klussen gedaan tijdens het
NL Doet weekend afgelopen vrijdag 20 en zaterdag 21 maart. NL
Doet is de grootste vrijwilligersactie
van Nederland. In Aalsmeer staken
meer dan 142 vrijwilligers de handen uit de mouwen. In heel Nederland zelfs 325.000 vrijwilligers. Ook
de wethouders en de burgemeester van Aalsmeer waren van de partij. De wethouders Ad Verburg, Gertjan van der Hoeven en Tom Verlaan hielpen met de aanleg van de
tuin van ’t Kloosterhof. Jop Kluis en
Gertjan van der Hoeven gingen 21
maart met SPIE mee de Westeinder
schoonmaken. Ook een aantal medewerkers van de gemeente ging

aan de slag. Burgemeester Jobke
Vonk Jobke hielp bij de Wereldwinkel in de Zijdstraat. Wethouder Zorg
en Welzijn Ad Verburg: “Het college
vond het fantastisch en belangrijk om
mee te doen. Heel leuk om met andere enthousiaste vrijwilligers aan de
slag te zijn voor een goed doel. In de
gemeente Aalsmeer zijn het hele jaar
vrijwilligers aan de slag. Ik wil ze bij
deze hartelijk bedanken. Hun inzet is
heel belangrijk voor de samenleving.
Het hele jaar door zijn er vrijwilligers
nodig, zowel vast als incidenteel voor
een uur.” Enthousiast geworden door
NLDoet? Kijk voor een overzicht van
alle vrijwilligersvacatures in Aalsmeer
op www.vrijwilligerscentrale-amstelland.nl of www.zorgvoorelkaar.com.

Aalsmeer - Op maandag 30 maart
ontvangt de Videoclub Aalsmeer een
aantal leden van de Haarlemse Videogroep Close-Up. Deze videogroep
maakt al ruim 40 jaar deel uit van de
personeelsvereniging van Provinciale Staten Noord-holland. Met ongeveer 25 leden worden individuele films,
maar ook clubproducties vervaardigd
die hoog worden gewaardeerd door
familie, vrienden en een steeds groter wordende kring aan belangstellenden. Een aantal van deze films zal in
Aalsmeer worden vertoond. Videoclub
Aalsmeer voorzitter Gerard van Schie:
“Het is een prima ontwikkeling dat videogroepen uit Noord Holland elkaar
in een uitwisseling van filmprogramma’s willen ontmoeten. Het is de doelstelling bij elke videoclub de kwaliteit
van amateur filmproducties omhoog
te brengen, zonder de leden al te veel
te belasten met professionele eisen
en normen. Men leert van elkaar door

goed en zoveel mogelijk naar films te
kijken. Ervaringen uit te wisselen en
van een milde kritiek iets op te steken.
Clubleden geven elkaar gaarne goede raad en desnoods verlenen zij ook
hand- en spandiensten. Dat kan zijn
op het gebied van montagetechniek,
tekst, titel, muziekkeuze en noem maar
op. Er is altijd wel een clublid die over
een speciale vaardigheid en noodzakelijke apparatuur beschikt.” Is er belangstelling gewekt ook eens vrijblijvend
een dergelijke avond mee te maken?
Laat de televisie voor wat het is en stap
over die drempelvrees heen. Iedere belangstellende is van harte welkom. Deze avond begint om 20.00 uur en wordt
gehouden in een van de zalen van ’t
Anker aan de Oosteinderweg 273a.
Omdat er flink wat leden van CloseUp aanwezig zullen zijn, is het handig
om vooraf aan te melden. Dit kan bij
het secretariaat: Henk Zonneveld, tel.
0297-761768 of 06-18487238.

Al voorbereidingen voor editie drie

Kees: “Veel verzoekjes
tijdens plaatjes draaien”
Aalsmeer - Het was afgelopen zondag 22 maart heerlijk zonnig. Het
dagje buiten kon later in de middag
afgesloten worden in The Beach
met het leuke evenement ‘plaatjes draaien’. Kees Markman had zijn
uitgebreide collectie lp’s en singles
weer uit de opslag gehaald en uitgestald om de bezoekers de mogelijkheid te geven heerlijk te snuffelen in de bakken in de sfeervol aangeklede zaal. Het Beach restaurant
hing vol met de antieke ‘prikkabel’
met gekleurde lampjes en een enorme full color achterwand maakte de
nostalgie compleet. De eerste keer
‘plaatjes draaien’ was enkele weken geleden in de Zotte Wilg en kon
direct een succes genoemd worden. Ook deze tweede keer was het
goed druk en heerste er een gezellige sfeer met een ‘ouderwets’ tintje. Want, hoe leuk is het om liedjes
van toen weer tegen te komen. Bijna als vanzelfsprekend komen er
herinneringen boven aan de ‘goeie
ouwe tijd’. De verhalen bij ‘muziek
van toen’, een ruim begrip overigens

want de collectie van Kees bestaat
uit platen uit de jaren zeventig tot
nu, zijn veelal prachtig en het lied
uiteindelijk horen geeft niet alleen
vrolijke gezichten bij de aanvragers,
maar ook bij anderen, zo bleek weer
deze middag. Kees en Marcel kregen dit keer echt heel veel verzoekjes. “De mengtafel was na verloop
van tijd ook bijna niet meer te vinden door het enorme aantal verzoekjes”, zegt Kees lachend. Er is
deze middag ook een muziekbingo
gehouden met diverse prijzen voor
opmerkelijke cursussen, zoals taartje bakken bij Vooges, driftcursus op
Zandvoort met Cor Millenaar, 1 kilometer zwemmen in het Oosterbad,
bandje plakken bij Bert de Vries
fietsen en een cursus drummen van
Mister Jack. “We kijken wederom
terug op een bijzondere middag en
gaan ons alvast voorbereiden voor
de derde editie”, besluiten Kees en
Markman, die ‘hun’ draaimiddag af
hebben gesloten met een heerlijk
koel biertje.
Foto: www.kicksfotos.nl.
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Partijleden betreuren, maar respecteren zijn besluit

CDA Fractievoorzitter Jaap
Overbeek stopt per direct!
Gezichtsletsel na botsing
tussen twee bromfietsen
Kudelstaart - Op vrijdag 20 maart
rond tien over negen in de avond
zijn op de hoek Einsteinstraat en het
Robend twee bromfietsen op elkaar
gebotst. Een 17 jarige bromfietser
uit Kudelstaart zag een bromfietser
van rechts over het hoofd en een
aanrijding kon niet meer voorkomen
worden. Beide bromfietsers kwamen ten val. De politie constateerde
enkele mankementen aan de bromfiets van de 17 jarige. Onder andere waren de remmen niet goed en

was de verlichting niet in orde. De
17 jarige droeg als helm een ‘potje’
en heeft door de val op het wegdek
behoorlijk letsel in zijn gezicht opgelopen. Hij is per ambulance naar
het VU ziekenhuis vervoerd. In het
ziekenhuis is hij geprikt op alcohol,
er wordt vermoed dat hij gedronken
had. De bromfiets waar hij mee in
botsing kwam, werd bestuurd door
een 22 jarige Kudelstaarter. Hij bleef
ongedeerd.
Foto: Marco Carels

Verkiezingen Provinciale Staten

VVD grootste in Aalsmeer
Aalsmeer - De landelijke opkomst
voor de verkiezingen van de Provinciale Staten was laag, bleef zelfs
onder de vijftig procent. Ook in
Aalsmeer heeft een groot deel van
de inwoners haar stem verloren laten gaan. Maar, toch meer dan landelijk gezien stapten inwoners op
18 maart de deur uit om naar het
stemlokaal te gaan. In totaal is de
opkomst in Aalsmeer namelijk 51,1
procent. In totaal hebben 22.501
inwoners een uitnodiging gekregen om te gaan stemmen, ongeveer
de helft (11.491) heeft hier gebruik
van gemaakt. Er zijn 11.442 geldige stemmen uitgebracht. 25 Inwoners kozen er voor om geen partij te
kiezen (blanco) en 24 hebben hun
stem ongeldig gemaakt. Het tellen
van alle stemmen heeft behoorlijk
veel tijd gekost. Pas rond half één
vannacht kon de uitslag bekend
gemaakt worden. Alleen overigens
nog van de Provinciale Staten, van
de verkiezing van de waterschappen zijn nog geen cijfers bekend.
Net als de landelijke trend heeft

de VVD in Aalsmeer minder stemmen gekregen, maar is met 3196
aanhangers (27,9%) ruim de grootste partij gebleven. In vergelijking
met de landelijke cijfers is de VVD
in Aalsmeer zelfs bijzonder groot,
maar dit was vier jaar geleden ook
al het geval. Ook het CDA en de PVV
moesten inleveren, maar met 1810
stemmen (15,8%) is het CDA de
PVV (1455 stemmen, 12,7%) voorgebleven. Ook in Aalsmeer is een
flinke groei te zien van D66, 1315
stemmen (11,5%). De PvdA heeft
moeten incasseren, maar bezet toch
nog plaats vijf (995 stemmen, 8,7%).
Groter gegroeid zijn: CU/SGP: 668
stemmen, 5,8%; SP: 646 stemmen,
5,6%; 50Plus: 401 stemmen, 3,5%
en Partij voor de dieren: 314 stemmen, 2,7%
Groen Links heeft ook in populariteit moeten inboeten: 266 stemmen,
2,3%. Groen Links bleef wel de Ouderenpartij NH voor, alhoewel deze
ook een stijgend aantal aanhangers
heeft mogen noteren: 153 stemmen,
1,3%.

Aalsmeer - Jaap Overbeek heeft
vanwege persoonlijke omstandigheden op 19 maart ontslag genomen
als gemeenteraadslid van Aalsmeer.
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder heeft hij verzocht het ontslag
met onmiddellijke ingang in te laten gaan. Het bestuur van het CDA
Aalsmeer betreurt en respecteert
het besluit. “Later dit jaar wordt op
passende wijze formeel afscheid
genomen, mede vanwege de grote
staat van dienst van Jaap als lid van
het CDA’’, meldt het CDA-bestuur.
Overbeek verving tijdelijk RobbertJan van Duijn, die een verlofperiode
heeft. Dirk van Willegen zal de komende periode de gemeenteraadsfractie van het CDA leiden.
Het vertrek van vervangend fractievoorzitter Jaap Overbeek wordt niet
alleen bij het CDA, maar ook bij de
overige fracties als een groot gemis gezien. Overbeek is vele jaren raadslid geweest. Ook is de Kudelstaarter een periode wethouder geweest. “Wat een verrassing.
Erg voor Aalsmeer”, kopt PACT op
twitter. En: “Waarom” met heel veel
vraagtekens, twittert fractievoorzitter
Ronald Fransen van deze partij. Ook
Aalsmeers Collectief laat via dit medium weten het ontslag van Overbeek te betreuren. “Wij vinden dit
heel jammer, omdat wij een gezamenlijke toekomst zagen.”
Plezier in raadswerk verloren
De beslissing valt Jaap Overbeek zelf
ook best zwaar. “Van diverse kanten
ben ik gevraagd om mijn ‘persoonlijke redenen’ toe te lichten. Ik begrijp dat. Op dit moment volsta ik
met de constatering dat 17 jaar politiek zijn tol begint te eisen. Hoewel ik

het met veel plezier en inzet heb gedaan, merk ik dat na de laatste verkiezingen en de nieuwe verhoudingen gecombineerd met een andere
wijze van politiek bedrijven mij niet
in de koude kleren is gaan zitten en
mij het plezier in het raadswerk hebben doen verliezen. Met name de
laatste maanden heb ik daar last van
en heeft het ook zijn invloed op mijn
privéleven en op mijn functioneren
bij de Belastingdienst. Het is voor mij
echt een worsteling geweest, maar
uiteindelijk heb ik na 17 jaar het privé belang laten prevaleren. Bij dit alles komt ook nog een gezondheidsprobleem. Er moet een enkelprothese bij mij geplaatst worden vanwege een versleten enkel. De operatie schuif ik steeds weer voor mij
uit, omdat het niet uitkomt. Nu moet
het er maar eens van komen. Ik heb
er begrip voor dat dit niet alle vragen beantwoordt, maar ik hoop dat
dit het begin van een antwoord is en
dat jullie mij even de tijd gunnen om
ook met mezelf in het reine te komen wat betreft deze beslissing”, aldus Jaap Overbeek in een eerste reactie.
Tegenvallers
Het zit het CDA niet mee, want
naast het opstappen van deze politicus in hart en nieren, is het nog
niet bekend wanneer Robbert-Jan
van Duijn weer in het pluche gaat
plaatsnemen en de fractie moet het
sinds maart vorig jaar doen zonder
de ervaren Ines van der Boon-Hulsbos, die haar tijdelijke ontslag heeft
ingediend wegens ziekte. Tijdens de
raadsvergadering vanavond donderdag 26 maart wordt zij officieel vervangen door Paul van Soelen. Voor-

Dinsdag enquête op de markt

Wat zijn grenzen Schiphol?
Aalsmeer - Sinds februari 2015 is
er een nieuwe groep studenten van
de Hogeschool van Amsterdam bezig met een onderzoek in opdracht
van Het Aalsmeers Collectief. Vanwege het zware onderwerp zijn er maar
liefst twee groepen die gezamenlijk
het onderzoek verrichten. De hoofdvraag luid namelijk: Kan Schiphol met
een kans op succes worden aangeklaagd wegens omgevingsschade:

geluidsoverlast, milieuvervuiling, gezondheidsschade en andere schade.
Gekeken wordt naar normen in Nederland maar ook in Europees verband. Ook wordt juridisch onderzocht
welke mate van overlast omwonende te dulden hebben. Er wordt onderzocht over een parallel te trekken
is met Groningen. Onderzocht wordt
hoe het staatsschadefonds werkt,
of Stichting Leefomgeving Schiphol

dat Van Soelen toegelaten wordt tot
tijdelijk lid van de raad wordt hij officieel benoemd en beëdigd. Het
nieuwe CDA raadslid heeft aangegeven de eed te willen afleggen.
En de gemeenteraad heeft met nog
een tegenvaller te maken. De plaatsvervangend griffier, mevrouw drs. E.
Vergne, is sedert 4 februari afwezig
wegens ziekte. Gedurende haar afwezigheid moeten de werkzaamheden op de griffie worden gecontinueerd. Mevrouw M. Fabbricottie wordt nu ingehuurd en zal tijdens de raad beëdigd worden als
plaatsvervangend griffier gedurende
de ziekte van mevrouw Vergne. “Inhuur van tijdelijke raadsondersteuning is noodzakelijk om de werkzaamheden op de griffie te continueren en de kwetsbaarheid te beperken”, aldus het college in het raadsvoorstel aan de fracties om akkoord
te gaan met de extra personeelslasten, die met deze tijdelijke aanstelling zijn gemoeid.
De raadsvergadering is openbaar en
begint om 20.00 uur in de raadzaal in
het gemeentehuis.
geld geeft in de zin van liefdadigheid
of overlastcompensatie, hoe zit het
met de verdeelsleutel, is een vergoeding per vlucht mogelijk en tot slot is
het laatste Aldersakkoord van januari 2015 wel rechtsgeldig geweest.
Kortom wij kijken uit naar de onderzoeksresultaten die wij in juli mogen
verwachten. Aanstaande dinsdag 31
maart van 13.00 tot 15.00 zuur al een
vertegenwoordiging van de groep
studenten een enquête houden over
overlast en Schiphol op de markt op
het Praamplein. Wees welkom. Kunt u
dinsdag niet, maar wilt u meepraten
bel: 06-33917665.

Rijbewijs ingevorderd na
veel te veel alcohol
Aalsmeer - Op vrijdag 20 maart
rond zeven uur in de avond heeft
een 36 jarige automobilist zonder
vaste woon- of verblijfplaats een andere auto geraakt op de Machineweg. Getuigen dachten dat de man
de spiegel van de wagen had afgereden en waarschuwden de politie.
Ook stapten zij zelf in de auto om de
bestuurder te volgen. Agenten kregen de melding dat de Poolse auto
op de Aalsmeerderweg reed. De politie heeft de bestuurder tot stoppen
gemaand en hem aangesproken op

het voorval. De man is vervolgens
meegenomen voor verhoor naar het
bureau in Amstelveen, mede ook
omdat het vermoeden bestond dat
de 36 jarige alcohol gedronken had.
Het ademanalyseapparaat stokte bij
995 Ugl en dit is echt een hoog percentage. Het rijbewijs van de 36 jarige is ingevorderd. Er is proces-verbaal opgemaakt voor rijden onder
invloed en voor het verlaten van de
plaats van het ongeval. Overigens
bleek de spiegel niet van de auto te
zijn gereden. Deze was ingeklapt.

De locatie tussen de Stommeerkade en het Spoorlijnpad, nu een voetbalveld,
enkele jaren terug waren hier nog volkstuinen.

Fractie AB: Behoefte aan
volkstuinen in Aalsmeer?
Aalsmeer - De lente staat voor de
deur en binnenkort begint weer een
seizoen van zaaien en oogsten. Velen die thuis beschikken over een
klein trekkasje zullen al de nodige zaadjes in de zaaibakken hebben gestrooid en zullen deze binnenkort kunnen verspenen en planten. Want het is populair, het kweken van je eigen groente en kruiden. Niet alleen de chef-koks in de
dop, maar ook de recht toe recht
aan keukenprinsen en -prinsessen
gebruiken steeds meer de zelf opgekweekte groenten en kruiden.
Eén van de grotere supermarkten
in het land heeft hier al prachtig op
ingespeeld, de zaadjes zijn voor het
bedrijf niet aan te slepen. De fractie van Aalsmeerse Belangen heeft

al eerder gespeeld met de gedachten om een initiatiefvoorstel bij de
raad in te dienen om ergens in de
gemeente weer een aantal volkstuinen te realiseren. Zo langzaamaan
zijn er diverse plaatsen met volkstuinen verdwenen en elders niet teruggekomen. AB wil graag een inventarisatie uitvoeren naar de behoefte aan volkstuinen en vraagt aan de
inwoners om aan de fractie kenbaar
te maken of er behoefte is aan locaties voor volkstuinen en hoe groot
deze zouden moeten zijn. Dit kunt
u laten weten via het mailadres van
Aalsmeerse Belangen:
Fractie@Aalsmeersebelangen.nl
of telefonisch bij Frits Nisters via
06-53670580 of Dick Kuin via 0653557742.

Een deel van het comité 5 mei Viering. V.l.n.r. Sem van Hest, Ulla Eurich, Rob Severin en Jan van Schuppen.
Op de foto ontbreken Cor Zomer, Dirk Box en Peter van Eick.

Help dit mogelijk te maken

70 Jaar Bevrijding wordt in
Aalsmeer groots gevierd
Aalsmeer - 5 mei aanstaande, Bevrijdingsdag is dit jaar heel speciaal: dan is het namelijk 70 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van
zijn bezetters. In het hele land wordt
dit groots gevierd. Ook in Aalsmeer,
tenminste als de gloednieuwe Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer, opgericht door een aantal betrokken
Aalsmeerders, daar de nodige centen voor bij elkaar weet te krijgen.
En daarvoor roepen ze de hulp in
van de inwoners en bedrijven van
Aalsmeer en Kudelstaart. Initiatiefnemer Sem van Hest: “U kunt ons
helpen een bijzonder feest mogelijk te maken. Een tientje is ons even
lief als vijfentwintig euro.” Voor wat
hoort wat. Sem van Hest is al maanden bezig om met een groep mensen in het Comité 70 Jaar Bevrijding Aalsmeer een bevrijdingsfeest
van formaat van de grond te krijgen.
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder is
beschermvrouwe. Het begon allemaal met het idee van Van Hest om
de leden van Vereniging Keep them
Rolling met hun oude legervoertuigen opnieuw naar Aalsmeer te halen en met hen op 5 mei aanstaande
een 70 Jaar Bevrijding parade te organiseren. Daar hadden zij wel oren
naar en van het een kwam het an-

der. “Inmiddels is mijn idee uitgegroeid tot een plan voor een geweldig bevrijdingsfeest voor jong
en oud”, vertelt Van Hest. Daarom is
het Comité omgezet in een stichting
met de naam 4 en 5 mei Aalsmeer.
“De 4 mei herdenkingen zijn bij de
wijkoverleggen in goede handen”, zo
Van Hest, “Wij houden ons bezig met
5 mei activiteiten en stemmen graag
met hen af.” Aan 70 Jaar Bevrijding
Aalsmeer doen al vele organisaties
belangeloos mee, leveren vrijwilligers of producten of diensten in natura. Daarnaast is geld nodig, rond
de 10.000 euro. En dat is nog niet
helemaal bij elkaar. Penningmeester
en voormalig wethouder Ulla Eurich
van de stichting: “Je mag best spreken van een bescheiden begroting
voor een evenement van deze omvang. Wij rekenen op de gemeente
en blijven zoeken naar maatschappelijk betrokken sponsors onder het
lokale bedrijfsleven. En om het echt
een feest voor en met de Aalsmeerse samenleving te laten zijn, doen
we ook een beroep op de inwoners.
Ons doel is om rond de 3.000 euro
op te halen. Dat moet toch lukken?
Alles wat we ophalen gaat naar de
organisatie van het bevrijdingsfeest,
daar mag u ons aan houden!” Wat

hebben de organisatoren zoal in
petto? Hier een greep uit het programma: een Bevrijdingsvuurestafette, een optocht met authentieke
WOII legervoertuigen, een feestelijke openingsceremonie bij het Oude
Raadhuis, een buitenconcert voor
onze oudere inwoners, de tentoonstelling Vrijheid in het Oude Raadhuis, veel gezelligheid op het Praamplein met optredens en vermaak
voor de jongere en ‘oudere’ jeugd,
twee uitvoeringen van de spectaculaire theaterbevrijdingsshow Yes,
we meet again. De tentoonstelling
in het Oude Raadhuis loopt door tot
21 juni en in die periode zal Alexander Münninghoff, bekend journalist
en schrijver van onder andere bestseller De Stamhouder een lezing geven in het Boekhuis. Meer over het
programma en de stichting is te
vinden op www.4en5meiaalsmeer.
nl. Helpt u mee dit unieke bevrijdingsfestival mogelijk te maken? Meld u dan aan als donateur op www.4en5meiaalsmeer.
nl en stort uw bijdrage, hoe klein
ook, op rekeningnummer NL85RABO0302382445 t.n.v. Stichting 4 en 5
mei Aalsmeer. Een aantal ervan mag
het Comité blij maken met een leuke verrassing.

Beautycase uit
huis gestolen
Aalsmeer - Op woensdag 18
maart is tussen kwart voor vier
in de middag en negen uur ‘s
avonds ingebroken in een woning aan het Schinkeldijkje. De
inbrekers hebben met grof geweld de voordeur open gebroken. Alle kamers in het huis
zijn doorzocht. De dieven zijn
er vandoor gegaan met diverse sieraden, waaronder kettingen, oorbellen en armbanden,
twee paspoorten en een opvallende rode beautycase. Mogelijk zijn er getuigen, zij worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Oog in oog met
inbrekers?
Aalsmeer - Op maandag 23
maart is tussen half zeven en
negen uur in de avond ingebroken in een woning in de
Ringvaartzijde. Rond negen
uur in de avond werd bij een
andere bewoner van de Ringvaartzijde aangebeld door een
blonde vrouw. Zij vroeg de weg
naar de werf. Uitgelegd werd
dat de gemeentewerf in een
ander deel van de gemeente lag. Waarschijnlijk heeft de
vrouw De Werven bedoeld, de
nieuwe woonwijk iets verderop van de Ringvaartzijde. De
vrouw ging weg en stapte in
een groene auto. Op dat moment kwamen twee jongens
aanrennen, die ook in de auto
plaats namen. De wagen ging
er vervolgens snel vandoor.
Mogelijk heeft de bewoner oog
in oog gestaan met de woninginbrekers. De politie doet onderzoek.

Hond bijt man
in kuit
Aalsmeer - Op zaterdag 21
maart om half elf in de ochtend
kreeg de politie een melding
dat in de Wilhelminastraat een
man in zijn tuin gebeten was
door een hond. De bewoner
was met zijn zoon een kennel
aan het bouwen voor de onlangs aangekochte hond. Het
dier was niet van plan zich op
te laten sluiten en viel de twee
aan. De jongen kon zich verstoppen in de schuur, maar de
vader kon zich niet meer op tijd
uit de voeten maken. De hond
heeft een flink gat in zijn kuit
gebeten. Agenten hebben geholpen het dier alsnog in zijn
nieuwe onderkomen te krijgen. De politie heeft de bewoners aangeraden de hond de
tuin niet uit te laten. De hondengeleider is op bezoek geweest om te beoordelen of het
dier te handhaven is. Hij heeft
de hond het stempel ‘gevaarlijk’ gegeven.

Vernieling in
Punterstraat
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 21 maart zijn in de nacht
vernielingen gepleegd in de
Punterstraat. Vandalen hebben
onder andere met grof geweld
een plantenbak vernield. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 09008844. Wijkagent in het dorp,
Erik van den Brun, heeft een
oproep gedaan op zowel Twitter als Facebook. Hij hoopt dat
de dader(s) de berichten ook
leest. “Wie weet is hij zo mans
genoeg om de schade te betalen.”

Foto’s bevrijdingsjaren gezocht
KCA en Stichting 4 en 5 mei
Aalsmeer organiseren als onderdeel
van de viering van 70 Jaar Bevrijding Aalsmeer een tentoonstelling
in het Oude Raadhuis onder de titel
Vrijheid. Die tentoonstelling opent
op 5 mei haar deuren. Heeft u nog
foto’s, brieven, krantenknipsels, gedichten of tekeningen of gebruiksvoorwerpen uit de tijd rond de bevrijding in 1945? En wilt u die voor
de expositie beschikbaar stellen?
Uiteraard wordt alles vakkundig geregistreerd en beheerd zodat u alles
weer keurig terug krijgt. U kunt het
per e-mail op 4en5meiaalsmeer@
gmail.com of telefonisch via 0297331812 laten weten.
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Vastgoed, kabels, leidingen
en schoolkredieten in Raad
Aalsmeer - Van totaal 55 gebouwen is de gemeente eigenaar en van
dit vastgoed is een scan gemaakt.
Welke gebouwen blijven in eigendom, welke kunnen beter verhuurd
worden en welke gaan afgestoten worden? In de vergadering van
de Raad vanavond, donderdag 26
maart, komt de gemaakte rapportage over het gemeentelijk vastgoed
ter verdere bespreking aan de orde. Het tijdschema geeft, net als alle
andere onderwerpen op de agenda
overigens (het nieuwe, strakke vergaderen), een behandeltijd aan van
tien minuten inclusief de twee hier-

bij ingediende moties van de VVD,
HAC en PACT. Vastgoed is een stille reserve voor de gemeente en hier
wil de VVD helder zicht op krijgen.
Want, zo zegt de fractie: “Het kan
een grote impact hebben op de financiële positie van de gemeente.”
Middels de motie wordt aan het college gevraagd een eerste beeld te
geven van de omvang van de stille
reserves bij de aankomende Lentenota. PACT wil dat in deze eerst een
beleid wordt gemaakt: “Waarom willen wij vastgoed en welke rol willen
wij als gemeente hierbij vervullen?”
Als hamerstuk genoteerd staat de

nieuwe verordening werkzaamheden kabels en leidingen. “De drukte in de ondergrond vraagt om een
betere coördinatie”, zo stelt het college.
De nieuwe verordening bevat regels
met betrekking tot de uitvoering van
werkzaamheden in verband met
de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in
of op de openbare grond in de gemeente. Ook een hamerstuk: Vervangend besluit ter reparatie van
het bestemmingsplan Schinkelpolder. De besluitvorming is gericht op
het instemmen met enkele wijzigin-

gen in het plan. Vervolgens wordt
de fracties gevraagd in te stemmen
met het beschikbaar stellen van
een bouwvoorbereidingskrediet van
220.000 euro aan het schoolbestuur
VPCO De Basis voor de nieuwbouw
van de Hornmeerschool ter vervanging van de gebouwen van De
Wegwijzer en De Hoeksteen. En, er
gaat nog meer geld besteed worden
aan onderwijs, als uiteraard de raad
groen licht geeft. Voorgesteld wordt
een bedrag van 170.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de klimaatinstallatie in gebouw De Rietpluim in Kudelstaart.
De raad wordt besloten met het
vragenkwartier. Als het tijdschema
klopt, kan even voor tien uur in de
avond de vergadering ‘afgetikt’ worden. De raad begint om 20.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis
en is openbaar. Belangstellenden
zijn welkom.

Veel voorkeurstemmen voor Aalsmeerders

Aalsmeer - Op woensdag 18 maart
hebben vijftien leerlingen van het
Wellantcollege De Groenstrook bomen geplant tijdens de 59ste editie van de Boomfeestdag. Dit jaar
was het thema ‘Bomen en Water’. Zij
plantten knotwilgen langs de dijk bij
de Stommeermolen. De knotwilgen
dragen bij aan het groene, parkachtig karakter van de omgeving bij
de Molenvliet. Wethouder Jop Kluis
hielp namens het college de leerlingen met het planten en vertelde
de leerlingen over de Boomfeestdag. Water is niet alleen de eerste
levensbehoefte voor mensen, maar
ook voor de natuur. In een gezonde
natuur spelen bomen een belangrijke rol, omdat zij met haar wortels
namelijk de grond vasthouden. En
in de volgebouwde steden zorgen

Marieke van Duijn als
enige gekozen in Provincie
Aalsmeer - De Aalsmeerse kandidaten voor de Provinciale Staten hebben een aanzienlijk aantal stemmen gehaald, ruim 27.000
stemmen, bijna 3% van alle stemmen in Noord-Holland. Marieke van
Duijn (PvdA) was hierbij de grootste stemmentrekker, 24.460 mensen
stemden op de Kudelstaartse.
Ondanks het zevental lokale kandidaten, is Van Duijn de enige die
rechtstreeks gekozen is en vandaag, donderdag 26 maart, ook officieel in de Provinciale Staten geinstalleerd wordt. De andere kandidaten behaalden te weinig stemmen, of stonden op een te lage plek
op de lijst. Wel bestaat de kans dat
Van Duijn nog gezelschap krijgt van
dorpsgenoot Hermen de Graaf. De
nummer 6 van de lijst van het CDA
behaalde 1264 stemmen en is ‘eerste opvolger’. Mocht het CDA deel
uit gaan maken van Gedeputeerde Staten, dan bestaat de kans dat
huidige lijstaanvoerder Jaap Bond
weer gedeputeerde wordt en schuift
De Graaf door als Statenlid. Oudburgemeester Theo van Eijk, vier-

de op de lijst en goed voor 2617
stemmen, is wel direct verkozen. De
complete lijst van Aalsmeerse kandidaten is als volgt: 1. Marieke van
Duijn 24.460 stemmen; 2. Hermen
de Graaf (CDA) 1264; 3. Pieter Litjens (VVD) 757; 4. Roberto Schols
(50Plus) 288; 5. Rik Rolleman (D66)
266; 6. Judith Keesen (CDA) 238;
7. Jan Swijnenburg (ChristenUnieSGP) 86 stemmen.

Op de dag van de Leerplicht wil de
gemeente de goede samenwerking
met het onderwijs nog eens onderstrepen. Het gezamenlijk doel is
dat elk kind in Aalsmeer goed en
passend onderwijs krijgt. Belangrijk
voor het behalen van dit doel is dat
kinderen en jongeren zo min mogelijk verzuimen. Samen met kinderen,
ouders, leerkrachten en de leer-

Hulde aan vrijwilligers die kou trotseerden

Schoonmaakactie Poel
was echt weer nodig!

plichtambtenaren wordt geprobeerd
dit zo goed mogelijk te realiseren.
Wethouder onderwijs Gertjan van
der Hoeven ging zelf de koeken op
OBS Kudelstaart bezorgen. Intern
begeleidster Marja Vreeken nam de
traktatie en de nieuwe folder over
Leerplicht namens de school in ontvangst. Gertjan van der Hoeven: “De
gemeente wil, net als de scholen en
de ouders, dat elk kind goed onderwijs krijgt. De Dag van de Leerplicht
is een goed moment om daar nog
eens extra aandacht aan te schenken en om daarnaast alle leerkrachten in Aalsmeer te bedanken voor
hun inzet.” In de nieuwe leerplichtfolder die binnenkort op alle scholen, het gemeentehuis en op www.
aalsmeer.nl te vinden is, worden alle
rechten en plichten met betrekking
tot de Leerplichtwet nog eens helder uiteen gezet.

Fotobijschrift: Wethouder Gertjan van der Hoeven en Marja Vreeken van OBS
Kudelstaart met de nieuwe leerplichtfolder.

Aalsmeer - Misschien wel de opmerkelijkste vondst afgelopen zaterdag 21 maart tijdens de schoonmaakactie rond de eilanden op de
Westeinderplassen en het Oosteinderpoelgebied: Meer dan 200 lege
flessen wijn in de grond gedrukt op
een eiland.
Het heeft de deelnemende vrijwilligers heel wat werk en tijd gekost
om deze ongewenste ‘glasbak’ te
verwijderen. Twintig boten kozen in
de vroege ochtend van deze koude
lentedag het ruime sop om de Poel
op te schonen en, net als alle andere jaren, niet voor niets. Zo’n 5,5 ton
afval is verzameld, vooral veel plastic en wrakhout, maar ook kapotte tuinstoelen, parasols en emmers
en enkele bootjes en een surfplank
in staat van ontbinding. Met volle
boten keerden de ongeveer tachtig vrijwilligers, waaronder de fractie van AB, terug bij de Watersport
Vereniging aan de Uiterweg waar
de vrachtwagen van Meerlanden al
klaar stond. Na eerst afval verzame-

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Verzamelbeurs
in Hornmeer
Aalsmeer - Zaterdag 28 maart van
13.00 tot 16.00 uur wordt weer een algemene verzamelaarsbeurs gehouden
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Postzegels, munten, penningen, boeken en meer worden te
koop aangeboden. Er is ook een ruiltafel aanwezig. De toegang is gratis.

Door onderhoud Kaagbaan
extra gebruik Aalsmeerbaan
Aalsmeer - De Kaagbaan wordt
sinds afgelopen maandag 23 maart
twee weken niet ingezet worden
voor het vliegverkeer. Schiphol vervangt in deze periode de lichtinstallatie van deze baan. Tegelijkertijd vindt onderhoud plaats, zodat de
baan niet langer dan strikt noodzakelijk buiten gebruik is.
Door de buitengebruikstelling van
de Kaagbaan verandert het gebruik

ze ervoor dat het overtollig hemelwater wordt opgenomen. Het planten van bomen komt dus ten goede
aan een goede waterberging en waterbeheersing.
Nationale Bomenfeestdag
Op 10 april 1957 werd de eerste officiële landelijke Boomplantdag georganiseerd in Apeldoorn. Er waren toen 1600 kinderen bij aanwezig. Nu, 59 jaar later, vieren ruim
100.000 kinderen in meer dan 80%
van de steden en dorpen in Nederland de Boomfeestdag. Zij planten
ruim 200.000 bomen. In de laatste
59 jaar zijn er meer dan tien miljoen
bomen op de Nationale Boomfeestdag geplant, ofwel ruim 4000 voetbalvelden: een substantiële bijdrage
aan de CO2-reductie!

Paaskienen bij Supporters

Bloemetje voor leerkrachten
op dag van de Leerplicht
Aalsmeer - Donderdag 19 maart
was het de nationale dag van
de Leerplicht. Inmiddels is het in
Aalsmeer een goede gewoonte geworden dat de gemeente op die dag
de leerkrachten in het zonnetje zet
en op koeken trakteert. De gemeente heeft deze traktatie op alle scholen laten bezorgen om haar waardering te laten blijken voor de inzet
van directies en leerkrachten voor
het Aalsmeerse onderwijs.

Boomfeestdag: Knotwilgen langs
dijk bij Stommeermolen geplant

van de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. Overdag gaat Schiphol de Aalsmeerbaan vaker gebruiken. De Zwanenburgbaan wordt
overdag en ‘s nachts vaker ingezet
voor landingen en starts naar het
zuiden. Indien er sprake is van bijzondere weersomstandigheden, zoals harde (zuid) westenwind kan
de Buitenveldertbaan nodig zijn
voor starts in westelijke richting. De

Schiphol-Oostbaan wordt dan - ook
‘s nachts - gebruikt voor landingen
over het centrum van Amsterdam.
Bewonersaanspreekpunt
Het afwijkend baangebruik leidt tot
extra hinder, vooral in het gebied
ten zuiden van Schiphol. Voor meer
informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden
kunnen bewoners contact opnemen
met het Bewonersaanspreekpunt
Schiphol (Bas).Dit kan via telefoonnummer 020-6015555. Of raadpleeg
de website, www.bezoekbas.nl. Hier
staan ook de data van regulier en
groot onderhoud.

len, was het toen lozen die ‘troep’.
De schoonmaakactie vond plaats
in het kader van landelijke actie
NL Doet en werd voor de zestiende keer georganiseerd. De laatste
jaren onder auspiciën van de Stichting Pramenrace In Ere (SPIE).
De vrijwilligers werden voor aanvang ontvangen met koffie en thee
en als dank na afloop getrakteerd
op een heerlijke kop erwtensoep.
Hulde aan alle vrijwilligers, want
dankzij hen kan het vaarseizoen beginnen in een schoon gebied. Volgend jaar staat de schoonmaakactie opnieuw op de agenda. Het
blijft noodzakelijk, zo blijkt, maar uiteraard hoopt organisator SPIE op
meer eigen verantwoording van de
gebruikers van de prachtige waterrijke gebieden die Aalsmeer rijk is
en op wat mooier weer. Want, wat
was de temperatuur voor deze lentedag laag en het snijdende windje koud!
Foto: www.kicksfotos.nl.

Wel of niet de
dieven van vaten
bier uit kantine?
Aalsmeer - In de nacht van zondag 8 op maandag 9 maart heeft de
surveillancedienst van de politie een
voertuig gecontroleerd rond 01.15
uur op de N196 bij de Aalsmeerderbrug. De auto was de agenten opgevallen, omdat er een aantal bierfusten achterin lag, zowel volle als
lege. De twee inzittenden beweerden dat deze afkomstig waren van
een vrijgezellenfeest. Alle gegevens zijn gecontroleerd, maar omdat geen meldingen binnen waren
gekomen van inbraak of dergelijke,
mochten de ‘feestgangers’ hun weg
vervolgen. Bovendien werd de bemanning van de politieauto tijdens
de controle bijna aangereden door
een Belgische personenauto, die in
de richting van Hoofddorp reed. Er
werd dus overgeschakeld naar dit
voorval. Er werd vermoed dat deze
buitenlandse chauffeur te veel alcohol gedronken had. Op maandag
9 maart rond 10.00 uur in de ochtend deed een beheerder van een
Voetbalvereniging uit Aalsmeer een
opmerkelijke diefstal. Hij kwam bij
de politie aangifte doen van diefstal van een aantal fusten (leeg en
vol) bier. Uiteraard is direct de link
gelegd met het voorval die nacht.
Waarschijnlijk waren de twee mannen van de auto met biervaten niet
naar een vrijgezellenfeest geweest,
maar hadden zij een bezoek gebracht aan de voetbalkantine.Het
onderzoek in deze loopt en wordt
gedaan door de wijkteamrecherche.

Kudelstaart - Vrijdagavond 27
maart organiseert de Supporters
Vereniging Kudelstaart een Paaskienavond.
Maar liefst een en veertig prijzen liggen klaar om mee naar huis te nemen, waarvan er diversen zijn aangepast aan de voor de deur staande paasdagen, zoals grote chocolade eieren, chocolade paashazen en
chocolade kippen met eieren. Na

vier ronden komt er een pauze om
even te genieten van een kopje koffie of een drankje. Als de acht ronden gespeeld zijn, komt de knaller
van deze avond, een superprijs met
een waarde van ongeveer 125 euro. Voor alle deelnemers aan deze
avond de kans om meerdere prijzen
mee naar huis te nemen. Kom ook
naar deze bijzondere Paaskien in
het dorpshuis aam de Kudelstaartseweg Aanvang is 20.30 uur.

Verkoopdag Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 28 maart
vindt weer de jaarlijkse verkoop van
bomen en heesters plaats in de Historische Tuin Aalsmeer. De medewerkers en vrijwilligers van de Tuin
zullen de kopers weer adviseren
met de aankoop van planten, die te
groot zijn om op de Tuin et handhaven. Er staat voor de liefhebber
een aantrekkelijk sortiment klaar,
waaronder klimplanten, klimrozen,
struikrozen, heesters, vaste planten
coniferen en fruitbomen. Het sortiment is op ambachtelijke wijze in
de vollegrond gekweekt en is veel-

al groter als de planten in een tuincentrum. Specialiteiten zijn witte en
roze Clematis, 40 soorten seringen,
buxus bollen en perkplanten. De
verkoopdag is van 10.00 tot 16.00
uur. De ingang is via de brug bij
het Praamplein. Er staan voldoende kruiwagens om aankopen naar
de auto te vervoeren. Bezoekers
kunnen natuurlijk ook met de boot
komen. Eventueel kunnen planten
ook apart gezet worden tot uw tuin
plantklaar is. Eventueel informatie
via de website of via de mail info@
historischetuinaalsmeer.nl.

Terras voor ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag en
zaterdag stond in het teken van NLDOET. Vele vrijwilligers hebben zich
in het hele land ingezet op heel veel
verschillende projecten. Ook voor ‘t
Kloosterhof is er hard gewerkt door
vrijwilligers.
Vrijdag is in het zonnetje een begin
gemaakt met een zware klus: Het
aanpassen van de tuin. Zaterdag,
een trieste dag wat het weer betreft, is de klus voortgezet. Het doel
was een ruim terras te maken voor
de bewoners van de gesloten afdeling, zodat ook deze bewoners veilig

naar buiten kunnen. Ook is er nog
het een en ander aangepast, zodat
alle andere bewoners van ’t Kloosterhof ook fijn buiten kunnen zitten
en genieten van het zonnetje. Dankzij een ruime schenking van de Lions club en het mooie bedrag wat
het zorgcentrum heeft gekregen
van NL-DOET, kon ‘t Kloosterhof
de nodige materialen aanschaffen.
De tuin is nog niet helemaal klaar,
maar gelukkig gaan de vrijwilligers
door tot alle bewoners er weer heerlijk kunnen zitten en veilig kunnen
rondlopen.
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kinder- en jeugdkrant
Zwemvereniging Oceanus

Goede prestaties Minioren

Spreekbeurt over dopjesactie
en KNGF op De Graankorrel
Kudelstaart - Voor zijn spreekbeurt heeft Mike uit groep 5 van
basisschool de Graankorrel Anouk
van Egmond uitgenodigd met haar
blindengeleide hond Maarten. Mike
heeft aan zijn klas alles uitgelegd
over de dopjesactie en het KNGF
geleide hondenfonds. De Graankorrel is één van de inzamelpunten voor
de plastic dopjes. In 2013 zijn Anouk
en Fred de Bruin gestart met het inzamelen van plastic dopjes van flessen om geld op te halen voor de opleiding van blindengeleide hond. De
actie sloeg direct aan en de dopjes
‘stroomden’ binnen bij de opslag in
de Spoorlaan. Inmiddels heeft de inzameling ook landelijke bekendheid
gekregen van niet alleen particulieren, maar ook bedrijven, ziekenhuizen, supermarkten en scholen,
waaronder basisschool De Graankorrel. Anouk en Fred zoeken overigens nog vrijwilligers, die hen willen
helpen met de actie. Onder andere zoeken ze mensen die mails willen beantwoorden en inwoners die

willen helpen sorteren en ophalen
van de dopjes. Tijdens de spreekbeurt van Mike heeft Anouk allerlei
hulpmiddelen laten zien die zeer belangrijk zijn voor haar en andere visueel gehandicapten. Ook heeft zij
in braille alle namen van de kinderen geschreven die zij zelf mochten
uit puzzelen. Maarten de hond was
heel braaf en heeft steeds liggen
wachten maar mocht niet worden
geaaid, want hij was op dat moment
‘in dienst’. Het doel van deze middag was het benadrukken van het
belang van het dopjes sparen, want
voor de opleiding van een hulphond
zijn ongeveer anderhalf miljoen kilo dopjes nodig. De kinderen vonden de spreekbeurt van Mike en
de presentatie van Anouk heel interessant. Ze deden een belofte
aan Anouk toen zij weer weg ging:
“Wij sparen verder.” Spaart u/jij ook
mee?! Kijk voor meer informatie op
www.dopjesactie.nl. Aanmelden als
vrijwilliger kan via dopjesactienl@
gmail.com of bel 06-212280511.

Handbalcompetitie jeugd

Kampioen FIQAS JD1
sluit zaalseizoen in stijl
Aalsmeer - Voor de laatste wedstrijd van het zaalseizoen ontving
het JD1 team nummer twee Hercules in De Bloemhof. Reden genoeg
om een mooie pot handbal af te leveren om het al behaalde kampioenschap extra glans te geven. Muziek, en zelfs FIQAS TV was aanwezig om opnames te maken! De uitwedstrijd in Den Haag werd in januari in het voordeel van de FIQAS
jongens beslist: 8-12 winst. Het was
vanaf het fluitsignaal duidelijk dat
de jongens er zin in hadden. Via 8-5,
9-6 werd de mooie ruststand van
11-6 behaald, Het scoren kwam in
de tweede helft langzamer op gang,
beide teams hadden hun dekking
goed staan en de keepers maakten

ook de nodige reddingen. Het fitte
team hield het tempo hoog en Hercules was niet bij machte het tij te
keren. Het werd uiteindelijk 20-10
voor Aalsmeer. Doelpunten: Stan 5,
Jeromy, Thijs en Pim 4, Luca, Wessel en Cody 1. De spelers werden
door trainer/coach Tim, begeleider Jan en ouders verrast met een
mooie beker, een kampioens t-shirt
en teamtaart. Voor degenen die dit
team ook in het buitenseizoen willen steunen, let even op want zij
gaat als JC2 team verder! Met 13
keer winst en slechts 1 maal verlies
zijn de jongens wellicht toch toe aan
meer tegenstand. Zondag 29 maart
om 14.00 uur wordt er tegen SDS’99
gespeelt in Blaricum.

Inleveren kan tot maandagochtend

Kledingactie Jozefschool
voor Mission House
Aalsmeer - De kledingactie van de
Jozefschool voor stichting Mission
House van meester Stef is maandag
23 maart van start gegaan. Donderdag 19 maart bezocht meester Stef alle klassen en werden de
zakken van Bag2school uitgedeeld.
De reacties van sommige kinderen
was hartverwarmend. Een jongetje van groep 3 had 20 cent in zijn
zak en gaf het direct aan meester
Stef. Twee leerlingen van groep 7
gaan zelfs een eigen actie beginnen
voor de stichting van meester Stef
in combinatie met een spreekbeurt
over ontwikkelingswerk. Afgelopen
maandagochtend 23 maart kwamen
ouders en kinderen aangesjouwd
met zakken vol kleding, schoenen,
riemen, tassen, lakens, dekens en
meer.
Er kan nog ingeleverd worden voor
de actie van meester Stef tot en met
aanstaande maandagochtend 30

Minitoernooi
in de Bloemhof
Aalsmeer - Op zaterdag 28 maart
speelt de jongste handbaljeugd, de
mini’s, een toernooi in de Bloemhof. FIQAS Aalsmeer doet met maar
liefst vijf teams mee. Dat kan ook
bijna niet anders, want wekelijks
trainen meer dan 30 kinderen op de

maart bij de Jozefschool in de Gerberastraat.

vrijdagmiddag en natuurlijk doen zij
allemaal mee. Samen met nog 17
andere teams van clubs uit de omgeving wordt zaterdag gestart om
9.30 uur in hal 1. De kinderen handballen 3 of 4 wedstrijden en worden
begeleid door spelers en speelsters
uit de FIQAS C-jeugd. Zij fluiten en
helpen de kleintjes met de spelregels. Het toernooi duurt tot 12.45
uur en staat garant voor veel handbalplezier en enthousiasme.

Aalsmeer - Met de zon, die volop naar binnen scheen, begonnen
de Minioren aan hun wedstrijd met
de 100 schoolslag. Danique Pannekoek, Femme Bol en Madelief Blesgraaf wisten hun tijd aan te scherpen en Nina Bellaart zat er net iets
boven. Dinand Voogt debuteerde op
de 100 vrije slag en met 2.04,16 was
hij uiterst tevreden. Bij Jayden v/d
Bijl wilde het niet lukken het werd
vechten tegen zichzelf. Loek Boerlage ging helemaal los met 1.30,13. De
jongste minioren Esmee Scheuer en
Zarah Tas beten zich vast in de 100
schoolslag en zwommen super tijden. Jochem van Zanten verdedigde
de jongens minioren 6 en hoe, hij liet
de rest ver achter zich met 1.14,38.
Ebba Vonk liep bij de 100 schoolslag
tegen een diskwalificatie aan, Mila van Duinhoven wist er maar liefst
15 seconde vanaf te halen. Romee
Veldt en Claire Corveleijn scherpten in serie 3 de tijden ook lekker
aan. Daarna waren de junioren aan
de beurt. De jongens Michael Masseurs , Luuk Scheuer en Rick Moens
begonnen met de 200 wissel. Luuk
zwom een pracht van een persoonlijk record en Rick zag tot zijn verbazing de diskwalificatie code RD achter zijn naam staan. De meiden volgden waarbij Rachelle de Meij 24 seconde van haar tijd af haalde, Naomi
Visser er ook 2 seconde onder dook,
Anouk Hilgers en Amber Celie er
een mooie strijd van maakte en Olivia Schalenkamp 4 seconde van haar
tijd af zwom. Danique Pannekoek en
Femme Bol maakten er een specta-

culaire 100 vrije slag van, die nipt in
het voordeel van Femme uitviel. Jayden v/d Bijl revancheerde zich op de
100 rug en hoe, het zag er geweldig
uit. Dinand Voogt debuteerde ook op
deze afstand en zwom een keurige
2.08,88. Zarah Tas durfde het aan,
50 vlinder, het is haar gelukt 1.12,03.
Claire Corveleijn en Ebba Vonk vochten een sportief gevechtje uit op dezelfde afstand, waarbij Claire een
tiende sneller was. Romee Veldt
zwom iedereen het bad uit met 38,52.
Jochem van Zanten zwom een pracht
van een uitgevoerde 100 rugcrawl,
wat een techniek bezit deze jongeman. Luuk Scheuer, Rick Moens en
Michael Masseurs mochten zich opmaken voor de 200 school. Het leverde Luuk en Rick een mooi persoonlijk record op, Michael finishte net boven zijn tijd. Amber Celie
en Olivia Schalenkamp haalden ook
een mooie tijdsverbetering op de
200 school. Rachelle de Meij zwom
technisch een super mooi uitgevoerde race en Anouk Hilgers geplaagd
door een nare blessure moest deze race overleven. Nog 4 dames aan
de start en dan zat de middag erop. Madelief Blesgraaf, Nina Bellaart,
Femme Bol en Danique Pannekoek
mochten zich vastbijten op de zware
afstand 100 vlinder. Danique sleepte er een persoonlijk record uit, bij
de rest van de meiden was de koek
op. Deel 4 zit erop, in april het laatste
deel van dit seizoen en dan gaan de
zwemmers van Oceanus zich opmaken voor de finales in juni.

Ilze van der Geest derde
bij kwartfinale NK turnen
Kudelstaart - Zaterdag 21 maart
werden in Tilburg de kwartfinales NK
turnen dames gehouden. In de categorie Jeugd, divisie 1 kwam namens
SV Pax Haarlemmermeer de 12-jarige Ilze van der Geest uit Kudelstaart
in actie. Ilze traint dit seizoen voor
het eerst in de bovenbouw onder leiding van haar nieuwe trainster Bianca Bromlewe, die haar deze wedstrijd ook begeleidde. De wedstrijd
begon voor Ilze op het toestel vloer.
Ilze liet een prachtige oefening zien,
die werd beoordeeld met de hoogste score in haar categorie, de eerste
plaats op dit onderdeel. Het tweede
toestel van de wedstrijd was sprong.
In verband met een nasleep van een

blessure turnde Ilze een ‘eenvoudige’
overslag. Dit leverde haar op dit onderdeel plaats 13 op. Op het derde
onderdeel brug liet Ilze voor het eerst
een halve draai in handstand zien. Ze
eindigde op dit toestel met 10.267 op
de vierde plaats. In het klassement
stond Ilze na 3 onderdelen op de vijfde plaats. Laatste onderdeel was de
balk. Ze turnde ook deze oefening
heel strak en netjes. Ook op balk
werd haar netheid beloond. Ondanks
de val behaalde zij op balk een tweede plaats met 11.733 punten. Met
een totaalscore van 45.650 eindigde
Ilze op een mooie derde plaats. Hiermee plaatst zij zich tevens voor de
halve finale in april in Waalwijk.

De Brug start Techniekweek!
Aalsmeer - Ook dit jaar is er op
PCBS de Brug een techniekprojectweek. Het thema dat centraal staat
is: bewegen. Alle kinderen zijn razend enthousiast van start gegaan.
Op maandagochtend 16 maart hebben de kinderen het project geopend, door aan elkaar te laten zien
hoe je bijvoorbeeld een bal in beweging kunt zetten, hoe een windmo-

len draait, hoe een dynamo werkt
en hoe de windkracht werkt! Elke bovenbouw groep is gekoppeld
aan een onderbouw groep. De demonstraties zijn gehouden op het
plein of in de klas. Afgesproken is
dat er tijdens de kijkavond op donderdag 26 maart in elke groep gekeken mag worden wat er allemaal
gemaakt is!

Badminton scholentoernooi

Drie keer eerste prijs voor
de Antoniusschool
Kudelstaart - Na een gezamenlijke warming-up, gegeven door
één van de jeugdtrainers van Volant’90, en een uitleg over het toernooi, begon zaterdag precies om
12.30 uur het door Volant’90 georganiseerde scholen badmintontoernooi. Er hadden zich maar liefst 18
teams van 4 kinderen opgegeven
om mee te spelen. Een record aantal en dat in het jaar dat de vereniging 25 jaar bestaat. Elk team was
ingedeeld in een poule met 5 andere teams waartegen gespeeld moest
worden en tegen elk team werden
4 wedstrijdjes gespeeld. In totaal
moest elk team dus 20 wedstrijdjes spelen, die 7 minuten duurde.
Er werd alleen dubbelspel gespeeld.
Het ging er de hele middag heel gezellig, maar soms ook heel fanatiek,
aan toe. De kinderen werden door
de vele aanwezige ouders luid aangemoedigd. Soms ging de strijd gelijk op en was er een minimaal verschil aan het eind, soms ook was het
verschil wat groter. Aan het eind van
de middag was er echter geen team
dat alles gewonnen of verloren had.
Om 15.30 uur was het toernooi afgelopen en kon iedereen genieten
van een heel spannende demowedstrijd tussen een gemengd dubbel-

team van het eerste competitieteam,
Sabrina en Mitchel en van het tweede team, Erna en Ad. Na een spannende wedstrijd is de eindstand 27
– 25 in het voordeel van team één
geworden. Nu was het tijd de eindstanden bekend te maken. Bij de
groepen 6 was de Antoniusschool
met alle teams de sterkste. Met 36
punten bereikte het team Antonius Groep 6B met Job, Jesper, Dave en Kas de 1e plaats. De poule met de groepen 7 was de spannendste poule . De wedstrijden gingen vaak gelijk op en de verschillen
waren klein. Maar er was toch een
winnaar. Met 33 punten is Antonius
groep 7B met Robin, Daniël, Maud,
Mick en Elisa 1e geworden.
Bij de poule met de groepen 8 staken twee teams er ruim boven uit.
De 2e plaats werd gehaald door
OBS team 8 met Abel, Rick, Mohammed en Ramzi en als eerste eindigde Antonius groep 8 met Niels,
Menno, Sven en Rick. Voor dit team
was het de tweede keer dat ze eerste werden, want ook vorig jaar gingen zij er met de hoofdprijs vandoor.
Na een heel gezellige en inspannende middag ging iedereen moe
naar huis.

Toedeloe Solidoe voor Greet
Aalsmeer - Na 26 jaar bij Solidoe
was het dinsdag 24 maart de laatste
werkdag voor Greet Visser op kinderdagverblijf de Stek. Ze gaat genieten van haar prepensioen. De
kinderen hebben haar in het zonnetje gezet met een boeket met zelfgemaakte bloemen. Greet had ook
nog een verrassing voor de kinderen! Ze gaf de kinderen twee tractoren cadeau, om mee buiten te spe-

len. Greet was betrokken bij de oprichting van de Stichting Kinderdagverblijven Aalsmeer (SKA) in 1989,
later Kinderhof. Na de fusie tot Solidoe was Greet het vaste gezicht
op verschillende locaties en groepen. Vrijdag 27 maart is er gelegenheid om Greet gedag te zeggen tijdens de afscheidsreceptie van 16.30
tot 18.30 uur in de Stek in de Meervalstraat 23.

Zaterdag laatste kans voor
ruilen sportplaatjes DES
Kudelstaart - Woensdagmiddag 18
maart was er een leuke opkomst op
het plein van het winkelcentrum Kudelstaart voor het uitwisselen van
de sportplaatjes om het RKDES album vol te krijgen.
De winkeliersvereniging had op het
plein tenten neergezet en tafels geplaatst, zodat er enige beschutting
was tegen het wegwaaien van de
sportplaatjes. Onder het genot van
een glaasje limonade, koffie en thee
was het gezellig druk met kinderen,
ouders, opa’s en oma’s die met de
lijstjes van de ontbrekende plaatjes,
druk aan het afvinken waren. Zaterdag 28 maart is tussen 11.00 en
14.00 uur de laatste mogelijkheid
om te ruilen. Heb je plaatjes over?
Breng ze dan zaterdag naar de kantine van RKDES aan de Wim Kand-

reef. Het verzoek is om de plaatjes
te sorteren per team. Dus mis deze laatste kans om je elftal en album
compleet te krijgen aanstaande zaterdag niet!

Jeugdcompetitie mountainbike

Jade Wuurman weer 3de
Aalsmeer - Op zaterdag 21 maart
werd de tweede wedstrijd van de
landelijke mountainbike competitie
in Berlicum (Brabant) verreden. Regenachtig, guur en een loodzwaar
parcours met gras en zandstroken.
Met deze wetenschap vertrokken
de deelnemers van categorie 1 (8/9
jaar) voor hun wedstrijd over 15 minuten. UWTC-er Jade Wuurman uit
Aalsmeer mocht op de eerste startrij plaatsnemen door haar hoge ranking in de competitie. Jade maakt
een goede start door en doorploegt
als 4e meisje de eerste zandstrook.
Achter Jade is er een massale valpartij en dit zorgt reeds voor de eerste schifting. Jade is in een fel gevecht gewikkeld om de ereplaatsen. Zij heeft zich in de tweede
ronde naar de tweede plek gereden. Deze moest Jade weer afgeven aan Nina Houwes. In de voorlaatste ronden plaats Mae Cabaca een beslissende demarrage. Jade komt de laatste ronde als vierde
door, doordat Maureen Abma haar
ook heeft ingehaald. Een ondankbare vierde plek dreigt voor Jade in
deze wedstrijd. Maar met een sterke
laatste ronde voert Jade de druk bij

Maureen Abma zodanig op dat een
ultieme inhaal manoeuvre ervoor
zorgt dat zij uiteindelijk de derde
plek bemachtigd. De laatste ronde
van Jade is dusdanig hard gereden
dat zij op de finishlijn nummer één,
Mae Cabaca, tot op 10 seconden
was genaderd en nummer twee, Nina Houwes, tot op 3 seconden. Jade behaalt een derde plek met een
mooi perspectief voor de volgende
wedstrijden! In het algemeen klassement maakt Jade een sprongetje
van de derde naar de tweede plek.

Wedstrijdturnen

Guylaine Piet 4e bij halve
finale van regio NH
Aalsmeer - Op 14 maart werd in
sporthal Beverwijk de halve finale van de regio Noord-Holland georganiseerd. De turnsters, die mee
mochten doen, hebben zich hiervoor via de rayonwedstrijden weten
te plaatsen. Per categorie waren er
28 deelneemsters, waarbij slechts
de beste 14 door mogen naar de finale van de regio. SV Omnia 2000
mocht met 11 turnsters deelnemen.
In de categorie pupillen 2, D1 turnden Linda Schuiling, Laetischa van
den Bijtel, Fleur Snoek en Guylaine Piet. Laetischa behaalde de 1e
plaats bij de brug en Guylaine de 1e
plaats bij de balk. In het eindklassement werd Linda 26e, Laetischa 21e,
Fleur 19e en Guylaine mocht met
de 4e plaats een medaille in ontvangst nemen. Met deze 4e plaats
had Guylaine zich tevens geplaatst
voor de regiofinale, die op 12 april in
Wormer plaats zal vinden. Alle turn-

sters van het wedstrijdturnen van
SV Omnia 2000 turnen op donderdag 16 april hun finale van de onderlinge competitie in gymzaal de
Baccara in de Baccarastraat.

24 Nieuwe Meerbode

• 26 maart 2015

Wedstrijden Veldvoetbal

Basketbalcompetitie jeugd

U18 boekt ‘lelijke’ winst
Aalsmeer - Dat ook lelijke wedstrijden over de streep getrokken kunnen worden bewees U18 tegen de Lions uit Zandvoort. Lions, beslist geen
slecht team, staat terecht op de derde plaats en heeft veel lengte onder
de borden. Daar maakten de Zandvoorters aanvankelijk goed gebruik
van en na 5 minuten in de tweede periode stond er maar liefst een stand
van 12-18 op het bord. De Aalsmeerse schutters misten vrijwel iedere scoringskans, er werd onnodig vaak balverlies geleden, maar vooral bleek de
Aalsmeerse
zonepressverdediging
niet goed genoeg te werken. Lions
kreeg dan ook de kansen op een presenteerblaadje aangeboden. Een driepunter van Vince Booij zorgde voor
wat meer lucht en plotseling begon
ook de verdediging beter te sluiten.
Aalsmeer wist de achterstand dan ook
om te buigen in een voorsprong van 2
punten bij rust: 20-18. Opvallend was
wel dat Lions veel persoonlijke fouten nodig had om de Aalsmeerders
af te stoppen. In de tweede helft liet
Aalsmeer zien dat het toch echt een
maatje te groot is voor Lions. Via 2618 stond het met nog 6 minuten te
spelen 41-21. De wedstrijd was allang
beslist en er was in het restant van de
wedstrijd nauwelijks nog sprake van
normaal basketbal.
De Aalsmeerse jongens werden regelmatig flink in de tang genomen,
wat maakte dat twee spelers van Lions naar de kant moesten met 5 fou-

Paasdrive bij Ons
Genoegen
Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoegen nodigt belangstellenden uit voor
een gezellige Paasdrive op dinsdag 31
maart vanaf 19.30 uur in het gebouw
van Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan. De zaal gaat open om 19.00 uur
voor koffie, thee en inschrijving. De
entree is gratis en iedereen gaat met
een prijsje naar huis. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is ge
wonnen door Ria v.d. Laan en Rinus
Buskermolen, elk met 5358 punten.

Zaterdag 28 maart:
F.C. Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – CSW 1
14.30 u
AFC 2 - F.C.Aalsmeer 2
14.45 u
SVIJ 2 - F.C.Aalsmeer 3
14.45 u
Abcoude 2 - F.C.Aalsmeer 4
14.30 u
F.C.Aalsmeer 5 – VVA/Spartaan 6
14.30 u
VVA/Spartaan 5 - F.C.Aalsmeer 6
16.45 u
F.C.Aalsmeer.Vet.1 –GeuzM’meerVet.314.30 u

ten waardoor het team geen wissels
meer had. Aalsmeer geloofde het verder wel en Lions kon in het rommelige slot nog een paar maal eenvoudig scoren. Aalsmeer won met 42-30
en kan zich gaan opmaken voor de
laatste wedstrijd op 19 april waarin
het team mag laten zien of het klaar is
voor het kampioenschap.
Jongensteam U14 wint
Het U14 jongensteam moest voor een
uitwedstrijd naar Hippolytushoef tegen het plaatselijke Break Out, en
dat hield in dat zij vijf kwartier onderweg waren. Kennelijk moest het team
nog erg bijkomen van die lange rit,
want na 8 minuten stond er nog een
stand van 8-6 voor de thuisploeg op
het scorebord. De Aalsmeerders, gecoacht door Bram en Kees Buskermolen, lieten dat toch niet op zich zitten en twee minuten later was het al
8-10. In de tweede en derde periode
liet Aalsmeer zien dat ze terecht op
de eerste plaats staan. De voorsprong
werd uitgebouwd naar 37-22. Vooral
Rody Moen en Martijn Kievit scoorden de punten bij elkaar, maar dat
kwam vooral door het goede voorbereidende werk van de andere jongens.
In de vierde periode kon Break Out
hun enorme lengteoverwicht eindelijk enigszins benutten en kon het nog
een paar maal goed scoren. Aalsmeer
bleek toch echt de betere ploeg. Met
een overwinning van 47-32 op zak
werd de lange terugreis nog draaglijk.

Koppelkaarten BV
Hornmeer

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 27
maart is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Iedereen is van harte welkom. Geen
maat? Geen probleem, die wordt op
de avond zelf wel gevonden. Zaal
open vanaf 19.30 uur voor koffie,
thee en inschrijving. Aanvang kaarten om 20.00 uur. Het kaarten op 20
maart is gewonnen door Theo Nagtegaal met 5917 punten.

Vrouwen
F.C.Aalsmeer VR.1 – DVVA VR.3

Vorig jaar was het gezellig druk tijdens de opening van het seizoen. Voorzitter
Willem van Wassenberg hoopt op weer zo’n mooi begin.

Met aanbiedingen en openingstoernooi

Open dag Tennis2Tennis
Aalsmeer - “Het buiten tennisseizoen gaat weer beginnen. Hoewel
bij Tennis2Tennis (T2T) kun je het
hele jaar op de mooie kunstgrasbanen spelen. Maar, de animo neemt
toe wanneer het zonnetje gaat
schijnen”, zegt voorzitter Willem van
Wassenberg.
T2T start het zomerseizoen aanstaande zaterdag 28 maart met een
openingstoernooi. Dan kunnen zij
die willen lekker tegen een balletje
slaan en tevens is er de mogelijkheid voor potentiele leden om kennis te maken met de Vereniging en
het spelletje. Zeg maar een open
dag, waarbij belangstellenden zowel actief mee kunnen doen als ‘gewoon’ de sfeer mogen komen proeven. De belangrijkste kernwaarde
is toch sfeer en kan worden omschreven als zeer betrokken en sociaal. Dit kwam ook uit een in februari gehouden (brainstorm)avondje met de leden waarbij met elkaar
gekeken is of het in 2014 aangetreden bestuur op de goede weg zit
met haar voornemens. Meer events
en dat met elkaar doen ofwel één
club: Van elkaar en voor elkaar! “Vorig jaar konden we een aantal voornemens niet realiseren, want er
moet nog veel gebeuren, maar dat
kan alleen als het aantal vrijwilligers toeneemt. Dit gaat nu gelukkig de goede kant op”, vervolgt Van
Wassenberg. Het bestuur is ambitieus en wil in Aalsmeer T2T als kleinere vereniging, ten opzichte van
All Out, juist in leden laten groeien,
zonder dat de kernwaarden verloren

gaan. De groei is vorig jaar per saldo net gelukt. Dat lijkt een prestatie
omdat landelijk en zeker ook in de
regio het ledenaantal met 3 tot 4%
per jaar afneemt. “Maar, we zijn niet
tevreden en we willen van het jaar
meer groeien, zonder onze kernwaarden te verliezen.” Dit jaar komen er meer events en trainingsvormen, geeft Willem van Wassenberg
aan. “Lessen kunnen gevolgd worden bij gediplomeerd trainster Katja
Keunen Volgende week kunnen we
meer bekend maken over intensieve
trainingsvormen die we willen gaan
inzetten bij T2T. Hierbij zullen we
gebruik maken van de know how
van de ervaren Dick Suijk, die ook
Katja zal betrekken bij de specifieke trainingen. Dit zal ons zeker gaan
onderscheiden van andere verenigingen in de regio.” Voor de jeugd
komt T2T op een later moment dit
jaar met plannen en eventuele acties. “Nu richten we ons op de senioren”, gaat Van Wassenberg verder.
“We hebben nu aanbiedingen voor
nieuwe leden. Een kennismakingspakket voor 3 maanden met 2 gratis tennislessen voor 75 euro, of de
aanbieding voor het zomerseizoen
van 6 maanden met een gratis intensieve clinic voor 125 euro. Voor
meer informatie: info@tennis2tennis.nl en www.tennis2tennis.nl
Het park van T2T ligt aan de Beethovenstraat 114, naast de sporthal van
Health & Sports Club Aalsmeer. “Op
naar een mooi begin van het nieuwe
seizoen met elkaar”, eindigt voorzitter Willem van Wassenberg.

Handbal nacompetitie

Aalsmeer wint dik van E&O
Internationaal trampolinespektakel

Meeste medailles voor
Canada op Flower Cup
Aalsmeer - Voor de 21ste maal
vond afgelopen zaterdag 21 maart
het internationale trampolinespektakel ‘Flower Cup’ plaats in sporthal de Bloemhof. Met totaal 340
top-springers uit 16 landen werd
Aalsmeer deze dag wereldwijd op
de kaart gezet. De gehele dag zijn
kwalificatiewedstrijden gehouden
en ‘s avonds vond de grote finale plaats. De tribunes in de sporthal zaten vol met onder hen onder
andere burgemeester Jobke VonkVedder.
Waren de kwalificatiewedstrijden
overdag al geweldig om te zien, de
finalewedstrijden waren helemaal
spannend. Voor het publiek, maar
natuurlijk nog meer voor de beste tien springers in de klasse 1 en
2, onderverdeeld tussen dames en

heren in twee leeftijdscategorieen. Het meeste eremetaal ging naar
de Verenigde Staten (vier medailles), maar het virtuele medailleklassement werd aangevoerd door Canada. Springers van Kazachstan en
Oezbekistan zorgden voor een unieke bezetting van de hoogste trede
van het erepodium. Bo Bet en Michael Goossens bezorgden Nederland en België respectievelijk een
zilveren en bronzen medaille. De
winnaars van de Aalsmeer Flower
Cup 2015 in elke klasse: Pirmammad Aliyev uit Kazachstan, Anna
Kasparyan uit Oezbekistan, Jeremy
Chartier uit Canada, Sophiane Methot uit Canada, Jake Andrade uit
Canada en McKeely Underwood uit
de Verenigde Staten.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Tafeltennissers Bloemenlust
1 wederom ongeslagen
Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest
vrijdag 20 maart uit spelen tegen
US 11 in Amsterdam. US staat in de
poule zo’n beetje in het midden. Het
team heeft 6 spelers en deze avond
kwamen ze uit in de sterkste formatie.
Ed Couwenberg won welliswaar
drie keer, maar had daarvoor wel
twee keer een 5-gamer nodig. Bart
Spaargaren slaagde er twee keer
in om winnend af te sluiten maar
moest tegen de enige student, US
staat immers voor de Univeriteit
Sportclub, het hoofd buigen. Samen me Ed was hij gelukkig wel
weer goed voor de winst van het telkens belangrijke dubbelspel, want
helaas kon Frans dit keer niet tot
een overwinning komen. Op de helft

van de competitie is team 1 met
deze 4-6 overwinning nog steeds
ongeslagen,hetgeen goede perspectieven biedt om de leidende positie in deze 4e klas poule te versterken. Bloemenlust 2 speelde thuis tegen Heemskerk 3, de hekkensluiter
van de poule. Alleen Horst Krassen
verloor één partij. Peter Velleman en
Danny Knol wonnen al hun enkel
partijen en samen wonnen ze het
dubbel. De wedstrijd van de avond
speelde Peter. Hij stond al 2 games
achter en stond in de derde game
ook op achterstand met 3-7.Op dat
moment rechtte Peter zijn rug en
won alsnog de partij, waarmee de
einduitslag 9-1 werd. Team 2 komt
daarmee halverwege op een keurige 3e plaats in de 4e klas poule.

Aalsmeer - Donderdagavond 19
maart werkten de mannen van FIQAS Aalsmeer hun zevende competitieronde al af: een uitwedstrijd
bij E&O in Emmen. En ze begonnen
zeer goed: in no time stonden ze 4-0
voor en keeper Gaby Birjovanu hield
ook nog eens de eerste 12 minuten
zijn doel schoon. De dekking stond
goed en daarachter pakte Gaby de
ballen gewoon.
Daardoor kon er ook vaak op de
break out worden gespeeld en zo
kwamen Remco van Dam, Robin
Boomhouwer en Tim Bottinga lekker op gang. Eigenlijk was de wedstrijd binnen 15 minuten dan ook al
gespeeld, want nog steeds kwam
E&O niet door de Aalsmeerse dekking, terwijl FIQAS Aalsmeer aanvallend goed kon doorgaan. En het
was dat de ploeg even was afgeleid door de scheidsrechters, die vrij

Pupillen
Legm.vogels D3 - F.C.Aalsmeer D1
F.C.Aalsmeer D2 – De Vecht D1
Ouderkerk D4 - F.C.Aalsmeer D4
F.C.Aalsmeer D5 – AFC D6
SDO D5 - F.C.Aalsmeer D6
F.C.Aalsmeer D7 – DCG D5
Pancratius E2 - F.C.Aalsmeer E2
F.C.Aalsmeer E3 – RKAVIC E3
F.C.Aalsmeer E4 – Badh.dorp E2
De Vecht E1 - F.C.Aalsmeer E5
AFC E 11 - F.C.Aalsmeer E6
F.C.Aalsmeer E7 – Roda’23 E13
F.C.Aalsmeer E8 – Pancratius E 10
Swift E9 - F.C.Aalsmeer E9
Abcoude F2 - F.C.Aalsmeer F1
DWS F2 - F.C.Aalsmeer F2
CSW F2 - F.C.Aalsmeer F3
F.C.Aalsmeer F4 – Ouderkerk F4
F.C.Aalsmeer F5 – SCW F1
F.C.Aalsmeer F6G – RKDES F5
Amstelveen F9 - F.C.Aalsmeer F8
F.C.Aalsmeer F9 – Roda’23 F 13
Badh.dorp F3 - F.C.Aalsmeer F 10
F.C.Aalsmeer F 11 – RKAVIC F7

11.00 u
11.30 u
10.30 u
11.30 u
11.30 u
11.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
10.00u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
10.15 u
9.00 u
9.30 u
11.15 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.15 u
9.00 u

Meisjes

Meisjes
RKDES MB.1 – SCW MB.1
13.00 u
RKDES MD.1 – VVJ MD.1
13.00 u
RKDES ME.1 – Buitenveldert ME.5 11.00 u

S.C.W.
SCW 1 – De Meer 1
SCW 2 – AFC 5
SCW 3 – IJmuiden 3
VVC 4 - SCW 4
NFC 2 -SCW 5
GeuzenM’meer Vet.1 - SCW Vet.1

SCW B1 – IJmuiden B1
SCW C1 – Bl.Wit A’dam C1
SCW C2 – Nw.Sloten C1

12.30 u
10.30 u
10.00 u

Pupillen
SCW D1 – DIOS D4
SCW E1 – AFC E6
Buitenveldert E8 - SCW E3
SCW E4 – Roda’23 E12
AMVJ E4 - SCW E5
F.C.Aalsmeer F5 - SCW F1
AFC F14 - SCW F2
Kon.HFC F18 - SCW F3

8.45 u
8.45 u
9.25 u
8.45 u
9.00 u
9.00 u
10.15 u
8.45 u

Vrouwen
Ouderkerk VR.3 - SCW VR.1

14.30 u

Meisjes
RKDES MB.1 - SCW MB.1
SCW MD.1 – Ouderkerk MD.2
SCW ME.1 – Legm.vogels ME.1

13.00 u
11.45 u
8.45 u

Zondag 29 maart:
F.C. Aalsmeer
VVH/Velserbroek 1 - F.C.Aalsmeer 1
Pancratius 3 - F.C.Aalsmeer 2
Roda’23 5 - F.C.Aalsmeer 3
Legm.vogels 4 - F.C.Aalsmeer 4
F.C.Aalsmeer 5 – Swift 11
F.C.Aalsmeer 6 – AFC 12

RKDES

RKDES
13.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
12.30 u
9.00 u
11.00 u
9.00 u
18.20 u
11.00 u
8.45 u
11.00 u
9.30 u

14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.45 u
12.00 u
15.00 u

Junioren

Spakenburg MA.1 - F.C.A’meer MA.1 14.00 u
Kon.HFC MC.1 - F.C.Aalsmeer MC.1 13.30 u
F.C.Aalsmeer MD.1 – AS’80 MD.1
9.00 u
F.C.Aalsmeer ME.3 – Overbos ME.2 9.00 u
F.C.A’meer ME.4–Buitenveldert ME.4 10.30 u

RKDES D1 – JOS/Watergr.meer D1
RKDES D2 – Badh.dorp D1
RKDES D3 – IJburg.AFC D4
RKDES D4 – Pancratius D9
IJburg AFC D9M - RKDES D5M
Legm.vogels D4 - RKDES D6
RKDES E1 – Roda’23 E2
Amstelveen E2 - RKDES E2
Buitenveldert E5 - RKDES E3
RKDES E4 – Ouderkerk E8
Argon E8 - RKDES E5
RKDES F1 – DWS F1
RKDES F2 – F.C.Amsterdam F1

10.45 u

RKDES 1 – AGB 1
RKDES 2 – KDO 2
RKDES 3 – United/DAVO 2
TABA 2 - RKDES 4
RKDES 5 – Overbos 2
KDO 6 - RKDES 6

14.00 u
13.00 u
12.00 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u

14.00 u
11.00 u
12.00 u
12.15 u
12.00 u
11.30 u

Junioren
Kon.HFC B2 - RKDES B1
RKDES B2 – Kon.HFC B5
Abcoude C4 - RKDES C2

17.00 u
10.00 u
9.30 u

Foto: www.kicksfotos.nl.

zware overtredingen op Nils Dekker en Robin Boomhouwer niet bestraften, anders was de score nog
hoger opgelopen, Nu werd via 124 en 15-4 een ruststand bereikt van
15-5. In de tweede helft bleef FIQAS
Aalsmeer geconcentreerd spelen en
pakte goed door. Ook Djordje Stevanovic kreeg speeltijd en scoorde
twee keer. Verder kwam Mark Kooij
in het doel en konden ook de andere reserves spelen.
Ze stonden lekker relaxed in het veld
en hadden ook de tweede helft weinig moeite met E&O. Via 26-11 werd
het uiteindelijk 29-14 voor FIQAS
Aalsmeer dat nu halverwege de nacompetitie is, acht punten heeft en
in de top vier blijft. De eerstvolgende wedstrijd is aanstaande zaterdag
28 maart. De mannen spelen uit tegen Alphadeuren vanaf 19.45 uur in
Houten.

FCA zoekt extra scheidsrechters
Aalsmeer - Zonder scheidsrechter geen wedstrijd, dat is wel duidelijk. Ook bij FC Aalsmeer vinden er ieder weekend zo’n 20 tot
25 voetbalwedstrijden plaats. Daar
zijn scheidsrechters natuurlijk ook
bij nodig. Om de jeugdleden bij
het fluiten te betrekken krijgen alle tweedejaars C-junioren een pupillen-scheidsrechterscursus voorgeschoteld en starten zij met fluiten
bij de F-pupillen. De B-junioren fluiten bij Aalsmeer de E-pupillen, net
als de F-pupillen een wedstrijd 7 tegen 7 op half veld en is dus voor de
jeugd goed te doen. Vanaf de D-pupillen, het eerste jaar grootveld (een
heel voetbalveld), wordt er vooral door volwassenen gefloten. Dit
jaar heeft er een grote groep de interne scheidsrechterscursus bij FC
Aalsmeer gevolgd en wordt er met
een poule aan scheidsrechters gewerkt. Iedere twee weken kan je bij
FC Aalsmeer een wedstrijd fluiten.
Toch kunnen we bij FC Aalsmeer
nog steeds ervaren scheidsrechters gebruiken vooral voor de wedstrijden van de A- en B-junioren. De
scheidsrechtercommissie (jeugd) bij
FC Aalsmeer, bestaande uit twee
coördinatoren (kleinveld en grootveld), twee scheidsrechtercoaches,
een scheidsrechter en een jeugd-

14.30 u
12.30 u
12.30 u
14.30 u
14.30 u
10.30 u
10.30 u
14.30 u
15.00 u

11.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u
9.30 u
10.15 u

Vrouwen
Wartburgia VR.3 - RKDES VR.1

14.30 u

Junioren
Waterwijk 1 - F.C.Aalsmeer A1
F.C.Aalsmeer A2 – VVC A2
F.C.Aalsmeer B1 – Huizen B2
F.C.Aalsmeer B2 – Altius B2
RCH B2 - F.C.Aalsmeer B3
’t Gooi C1 - F.C.Aalsmeer C1
F.C.Aalsmeer C2 – Vlug en Vaardig C1
F.C.Aalsmeer C3-F.C.Aalsmeer C4
DSOV C3 - F.C.Aalsmeer C5

RKDES F3 – Legm.vogels F3
RKDES F4 – Arsenal F5
F.C.Aalsmeer F6 - RKDES F5
Legm.vogels F12 - RKDES F6
RKDES F7 – Amstelveen F8
RKAVIC F6 - RKDES F8
RKDES F9 – Ouderkerk F7
AFC F15 - RKDES F 10

commissielid, vergadert regelmatig
om ervaringen uit te wisselen en is
gestart met het opstellen van het arbitrageplan voor de club. Hier moet
het beleid naar voren komen ten
aanzien van het opleiden en coördineren van scheidsrechters als mede het uitdragen van de respect-code binnen de club vooral ten aanzien van onze scheidsrechters. De
commissie heeft geconstateerd dat
op korte termijn nog scheidsrechters nodig zijn. Enkele scheidsrechters hebben aangegeven andere zaken binnen te club uit te voeren en
daarom minder tijd over te hebben
voor het fluiten. Door de scheidsrechterpoule groter te maken, komt
er minder druk op de welwillende
vrijwilligers die er nu al lopen. Daarom wil FC Aalsmeer graag een oproep doen aan een ieder die weleens scheidsrechter is geweest.
Heb jij vroeger gevoetbald of ook
wel eens gefloten? Of fluit je bij een
buurvereniging en vind je het leuk
ook eens bij FC Aalsmeer een (uit)
wedstrijd te fluiten? Lijkt het je leuk
twee wekelijks een wedstrijdje te
fluiten op het grootveld of back up
te zijn voor noodgevallen? Meld je
dan aan bij FC Aalsmeer en stuur
een email naar: scheidsrechters@
fcaalsmeer.nl.

Voetbal zondag: RKDES
verliest nipt van Roda ‘23
Kudelstaart – Voor RKDES komen er belangrijke weken aan. De
Kudelstaarters willen weg komen
uit de onderste regionen. De ranglijst leert dat RKDES op twaalf 12
staat, dus op een plaats voor de nacompetitie, om degradatie te voorkomen. De tegenstander Roda ’23
(plaats 6) en favoriet in deze wedstrijd, wil aansluiting houden met de
subtop. In een aardige en spannende wedstrijd won Roda ’23 met 1-0,
na een 0-0 ruststand. Het Bovenkerkse Roda startte goed en zette
RKDES in de beginfase onder druk.
Het kreeg ook een aantal goede
mogelijkheden om op voorsprong
te komen. RKDES doelman Jeremaih Veldman onderscheidde zich
door en aantal goede reddingen. Na
het eerste half uur kreeg het team
van RKDES trainer Abrahamy meer
vat op de wedstrijd. In de 34e minuut wel een tegenvaller toen verdediger Michael van Woensel moest
uitvallen met een behoorlijke hamstringblessure. Hij werd vervangen door de, Paul Verburg juist hersteld van een hamstringblessure. In
de slotminuut van de eerste helft
kreeg RKDES een vrije trap net buiten het 16-meter gebied. Justin de
Haan zag zijn fraaie inzet gestopt
door Roda doelman Mike van Zwieten. In de tweede helft kwam Jor-

dy Bourgonje in het veld voor Maarten van Putten. Trainer Koos Abrahamy wilde aanvallend meer druk
zetten. Dat lukte maar gedeeltelijk. Wel kreeg RKDES een uitgelezen kans op een voorsprong, op
links zette Paul Verburg Jordy Bourgonje vrij voor Roda doelman Van
Zwieten, vrij eenvoudig stopte hij te
zwakke inzet van Bourgonje. In de
56e minuut blesseerde Dani Calmez
zich en moest vervangen worden
door Daryl Haime. Roda ’23 nam
wat meer initiatief, wat resulteerde
in een 1-0 voorsprong. Dennis Bakker profiteerde van geklungel in de
verdediging van RKDES. Twee spelers van de Kudelstaarters liepen tegen elkaar aan, ideaal voor Bakker,
hij omspeelde drie man en schoot
eenvoudig in de rechter hoek raak.
In de slotfase probeerde RKDES het
nog wel met een slotoffensief. Maar
door onzorgvuldigheid werden de
Kudelstaarters niet meer gevaarlijk. Roda ’23 verdiende de 1-0 overwinning uiteindelijk. RKDES staat
met lege handen en zal de komende weken alles op alles moeten zetten voor een betere klassering. Aanstaande zondag 29 maart speelt
RKDES thuis aan de Wim Kandreef
tegen AGB vanaf 14.00 uur.
Door Ad Verburg

Inschrijving opent op 1 april
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tweede tourrit Aalsmeers
Bromfiets Genootschap
Aalsmeer - Het is een tijdje stil
geweest rond het Aalsmeers
Bromfiets Genootschap, ze
waren even poetsen en in winterslaap, maar op woensdag 1
april wordt dat weer heel anders. Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap opent deze avond de inschrijving voor
de tweede editie van de tourrit, die ook deze keer langs
prachtige plaatsjes voert. De
optocht van oude brommers
en het bewonderen van deze
juweeltjes van de vorige eeuw
is op zondag 31 mei. De inschrijving wordt geopend op
woensdagavond 1 april om
20.20 uur in café bar Joppe in
de Weteringstraat. Aldaar worden alle foto’s en films op een

groot scherm zichtbaar gemaakt. Kom je op de brommer? Er zijn speciaal alcohol-loze gereserveerde plaatsen. Het belooft een gezellige
avond te worden met een geweldige verrassing!

Het Centennial 3 gangen
keuzemenu € 27,50 p.p.
Keuze uit 12 voorgerechten,
12 hoofdgerechten en
een nagerecht naar keuze.

Restaurant Centennial
Oosteinderweg 243, Aalsmeer, tel. 0297-388100 of 0297 - 388144
info@centennial.nl | www.centennial.nl

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de drie organisatoren Joost de Vries, Dirk van
Leeuwen en Jan van Schuppen. Bij hen kunnen degenen
die deel willen nemen ook het
inschrijfgeld afdragen (contant!) van 12,50 euro. Ook de
sponsorgelden kunnen, al dan
niet anoniem, worden overgedragen. Kom op tijd op deze
woensdag 1 april, vol is vol. En
het is geen grap!

Eetcafé de Walrus
www.eetcafe-dewalrus.nl

Voor feesten en partijen
op de zaterdag!
voor 5 uur feest
€ 22,50 p.p. all inclusive
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7 dagen per week

geopend

Aalsmeerderdijk 452 | Aalsmeerderbrug | Tel. 0297-325148

Om de week op
dinsdagavond

Murphy’s
quiznight

weteringstraat 8
aalsmeer
322949

Uit in Aalsmeer
Project van 7 maanden nadert voltooiing

Het verhaal van Musical ‘Ruth’

Hein en Corrie Zethof
vieren diamanten huwelijk
Kudelstaart - Zaterdag was het
al groot feest in het restaurant van
de Nobelhof in Kudelstaart, want
toen kwamen de kinderen, kleinkinderen en ook achterkleinkinderen het echtpaar feliciteren. Maar
woensdag 25 maart was het dan
echt zover. Toen mochten Hein en
Corrie Zethof zichzelf een diamanten bruidspaar noemen. In 1955
zeiden de nu 86-jarige bruidegom
en 83-jarige bruid ja tegen elkaar.
Reden voor burgemeester Jobke Vonk-Vedder om het bruidspaar
met een bos bloemen te gaan feliciteren.
Onder het genot van koffie en taart
werden herinneringen opgehaald
aan hun leven samen. Beiden vertelden trots over hun vijf kinderen,
vijftien kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.
Atletiek
De vonk sloeg over tijdens een
dansavond in het Parochiehuis. Ze
kenden elkaar al wel, want de jonge Hein kwam bij de zus van Corrie
thuis. “Gelukkig voor mij zag hij snel
in dat hij de verkeerde zus had en
twee jaar verkering en een huwelijk tussen ons volgde.” Ze gingen in
die eerste tijd vaak samen schaatsen. Toen nog op een ijsbaantje op
de plek waar nu de atletiekbaan van
AVA ligt. En dat ze net op die plek
een groot deel van hun leven zouden slijten, wisten ze toen ook nog
niet. Want hoor je in Aalsmeer de
naam Zethof, dan leggen veel mensen nog steeds de link met atletiek.
Deze sport loopt als een rode draad
door hun leven. Hein is naast atleet
lange tijd trainer geweest en ook
voorzitter van de atletiekvereniging.
Corrie heeft heel wat uurtjes op
de jurytrap gezeten, het wedstrijdsecretariaat gedaan en de clubrecords bij gehouden. Maar ook de
kinderen en een aantal achterklein-

kinderen hebben de sport beoefend
op hoog niveau en sommigen zijn
nog steeds fanatiek. Leuke sportmomenten heeft het gezin Zethof
met elkaar beleefd. Maar de beste prestaties zijn behaald door vader en opa Hein want hij is de enige
die kan zeggen dat hij wereldkampioen is geworden in Japan in 1993.
De bekers in de kast in de woonkamer zijn het bewijs van zijn topprestaties bij het snelwandelen en hardloopafstanden als 800 en 1500 meter en 5 en 10 kilometer.
Lief en leed
Het diamanten bruidspaar kijkt terug op een gelukkig leven samen,
maar ze hebben toch ook wel wat
meegemaakt. Hein vertelt over zijn
diensttijd in Indië en Nieuw Guinea,
waar hij als verpleger uitgezonden
was en heel wat kameraden heeft
moeten achterlaten. Ook de weg
naar hun plekje in hun appartement
in Mijnsheerlijckheid heeft nog
wat voeten in de aarde gehad. Nadat Hein lange tijd in Bornholm in
Hoofddorp heeft moeten verblijven,
kon het echtpaar weer bij elkaar
wonen in Kudelstaart waar ze het
naar hun zin hebben. Hun vertrek
uit de Ophelialaan en daarvoor de
Gloxiniastraat zijn ze allang vergeten. Lief en leed hebben ze met elkaar gedeeld en de bruidegom laat
merken dat hij blij is met zijn vrouw
die altijd voor hem klaar staat.
Er moest altijd hard gewerkt worden bij de kwekerij waar hij zelfs
al op 10-jarige leeftijd begon, later bij de klok op de veiling en bij
de gemeente Amstelveen waar hij
zijn carrière als milieu-inspecteur
eindigde. Maar ze was er ook altijd als er getraind moest worden
met het gezin, want daar werd veel
tijd in gestoken. Nu genieten ze samen van hun grote gezin en spelen
graag een potje rummikub samen.

Aalsmeer - Binnenkort is het zo
ver: drie opvoeringen van de musical
‘Ruth’. Op 10 en 11 april in de Spil in
Kudelstaart en op 18 april in de Open
Hof Kerk in Aalsmeer. De organisatie
verwacht in totaal ongeveer 1000 bezoekers. Hoe is het begonnen? Wat
komt er bij kijken? Wat vinden de
deelnemers er van en wat mag het
publiek verwachten? Het opvoeren
van Bijbelse musicals in Aalsmeer en
Kudelstaart kent al een traditie sinds
het jaar 2000. Om de drie jaar is er een
musical opgevoerd. De komende musical “Ruth” is de zesde in de reeks.
Ruim een jaar geleden werd door een
paar mensen een uitvoering van deze musical bijgewoond in Amersfoort,
de thuisbasis van de schrijvers Gerard
van Midden en Gerard van Amstel.
Een musical over Ruth, haar verhaal
staat in een klein boek aan het begin
van de Bijbel. Direct werd de conclusie getrokken dat dit een mooie musical voor de groep in Aalsmeer/Kudelstaart zou zijn, al werden meteen
ook al wat aanpassingen bedacht. In
de periode daarna werd de productiegroep nieuw leven ingeblazen en besproken wie regie en koordirectie gingen doen. Met behulp van het aangeschafte musicalpakket werden teksten bestudeerd en liedjes geluisterd. De soms 6-stemmige liedjes waren weer mooi en gevarieerd. De data
van opvoering werden bepaald en de
informatieavonden in oktober trokken
veel belangstellenden; deelnemers die
al eerder hadden mee gedaan, maar
ook opvallend veel nieuwe mensen.
Mensen uit (maar liefst zeven) verschillende kerken, maar ook mensen
zonder kerkelijke achtergrond. De beginperiode was de spannende tijd van
het selecteren van de toneelspelers en
solisten. Er was veel (nieuw) talent en
eind oktober wist iedereen waar hij of
zij aan toe was. Een 7 maanden durend project kon beginnen.
Het musicalverhaal
In de musical gaat het om het oude
Bijbelverhaal, om Noömi en Elimelech die met hun zonen naar Moab
vertrekken omdat er hongersnood is
in Bethlehem. De zoons trouwen met
Moabitische vrouwen, Ruth en Orpa.
Er voltrekt zich echter een groot drama: zowel Elimelech als de twee zoons
overlijden. De moeder blijft achter met
twee ontroostbare schoondochters.
Teleurgesteld in haar leven wil Noömi terugkeren naar haar geboorteland. Orpa blijft achter, maar Ruth wil
persé met haar schoonmoeder mee,
naar een voor haar vreemd land. Ze
zegt: “Ik ga waar u gaat, uw land is
mijn land, uw God is mijn God”. Ruth
vindt, als allochtoon in het geboorteland van haar overleden man, op een
bijzondere manier een nieuwe liefde: de boer Boaz. Het verhaal neemt
ons mee naar een tijd van diepe cri-

sis. Hoe overleef je een crisis? Wie zijn
jou trouw en wie ben jij trouw? ‘Ruth van graf tot wieg’ - is een musical over
hoop en wanhoop, verdriet en vreugde, zoeken en vinden. Maar bovenal
een musical over de kracht van trouw.
Bij een musical zijn veel verschillende soorten talenten nodig die uiteindelijk een harmonieus geheel moeten
vormen. Hoe pak je dat aan? Hoe vallen uiteindelijk de puzzelstukjes in elkaar? Daar is een strakke organisatie
voor nodig en de ervaring met de vorige musicals is een groot voordeel. Er
zijn allerlei werkgroepen voor specifieke taken en het geheel wordt gecoördineerd door de productiegroep
die eindverantwoordelijk is en bestaat
uit Garry Scholten, Ed Duinkerken, Jan
Sikkema en Koos Koelewijn. De dirigente en het regisseursduo hebben
de artistieke verantwoordelijkheid.
Een musicalproductie is meer dan toneel en zang. Geluid en licht wordt
in eigen beheer gedaan door een
ploeg van 5 mensen die al maanden
meekijkt om dit straks goed te verzorgen. Er zijn ongeveer 15 verschillende toneelspelers waarvan de spraak
en de zang straks allemaal goed verstaanbaar moet zijn! En dat ook nog
eens in twee verschillende zalen! Coordinator geluid en licht Ronald is positief: “Natuurlijk gaat het lukken. We
hebben met elkaar voldoende ervaring om dit professioneel te verzorgen.
Dit is zo ontzettend leuk om te doen”.
Naast licht en geluid zijn er ook nog
de projecties van foto’s en films, die
door maar liefst drie beamers simultaan zullen worden gedaan. De Musical speelt in de Bijbelse tijd. De toneelspelers dragen daarom kleding die
daar bij past. De musicalgroep heeft
intussen een aardige hoeveelheid kleding verzameld, maar veel moest weer
opnieuw ontworpen en gemaakt worden. Dat is vooral het werk van Garry
Scholte die ook bedacht heeft dat de
kleding van het koor simpel gehouden
wordt: “Zwart met voor de vrouwelijke
koorleden een omslagdoek in gedekte kleuren”. Ook wordt er altijd een eigen logo van de musical ontworpen.
Dit maal heeft deelnemer Kees Knecht
een aansprekend ontwerp gemaakt.
In het logo is gebruik gemaakt van
een mooi beeld van Ruth uit de RK
Kerk St Jan Geboorte uit Kudelstaart
en hetzelfde logo komt terug in de
posters, flyers, kaarten en programmaboekjes.
Deelnemers aan het woord
Het koor bestaat uit ongeveer 45 leden, waarvan er enkelen ook een
(kleine) toneelrol doen. De toneelspelers met een hoofdrol zingen meestal niet mee met het koor, maar zingen stuk voor stuk wel solo’s en/
of duetten. Voor dirigente Irma Zethof met onder andere een eigen muziekschool, is muziek haar beroep. Na

Musical Maria is het de tweede keer
dat ze mee doet. De vraag waarin de
groep verschilt van de vorige vindt zij
best nog wel lastig. “De groep is inderdaad wel anders als de vorige; het
zijn doorgewinterde zangers en zangeressen die gedreven zijn om iets
moois neer te zetten; heel prettig om
mee te werken”, is haar antwoord. JelYvon Kadijk voor de tweede keer de
regie. Ze is daarvoor nu eindverantwoordelijk en doet dit nu samen met
Marja v.d. Meer. JelYvon vindt de musical wel anders wat betreft inhoud en
vorm. “Deze musical speelt helemaal
in de Bijbelse tijd en er is wat minder
integratie tussen spelers en koor. Er
zijn wat minder lagen in het verhaal,
dat daarom niet zo ingewikkeld, maar
natuurlijk wel heel mooi is”, licht ze
toe. Voor de hoofdrolspelers geldt dat
ze zowel moeten acteren als (solo)zingen. Daar waren strenge audities voor
nodig en dat ze beide elementen uitstekend beheersen laten ze elke week
bij de repetities zien en horen. Carin
Bremer (Ruth) en Petra v.d. Berg (Noomi) zingen allebei bij Davanti. Carin
zingt de laatste tijd daar ook af en toe
solo en Petra had in de vorige musical
ook al een zangsolo. Ze weten allebei
niet zo goed wie de hoofdpersoon van
de musical is. “Eigenlijk Noömi”, vindt
Carin. Maar het boek en de musical
heten Ruth”, zegt Petra en ze voegt er
aan toe: in mijn rol zit nu veel meer
diepgang en emotie.” Carin doet voor
het eerst mee met dit soort musicals.
“Ik heb wel veel zangervaring, maar
niet zoveel acteerervaring”, vertelt ze.
Maar dat is niet te merken, is inmiddels wel duidelijk. Suzette Buijs speelt
de rol van Orpa, die in deze musical
een veel belangrijker rol krijgt dan in
het Bijbelboek. Suzette: “Orpa wordt
verscheurd tussen de keuze blijven
of ook meegaan met Ruth en Noömi
en die vertwijfeling vind ik heel mooi
om te spelen.” Arie v.d. Zwaard (Boaz)
zingt onder andere in het kwartet Similia dat regelmatig optreedt, maar
zo’n musical is de eerste keer voor
hem: “Altijd willen doen, maar nu toch
eens tijd voor vrij gemaakt en erg leuk
om te doen.”
De laatste loodjes
De spanning neemt toe. De laatste
dingen worden geregeld en waar
mogelijk worden nog extra repetities
in het schema gepropt. Een spannende tijd. Aan die mooie tijd van voorbereiding komt nu bijna een eind. Met
zo’n groep gebeurt natuurlijk ook veel
in zeven maanden. Lief en leed worden gedeeld, grenzen zijn verlegd en
onbekende talenten werden aangeboord. Uiteindelijk gaat het om de uitvoeringen, maar voor de groep is het
oefenen en de saamhorigheid ook
heel belangrijk. Deelnemer Brigit: “Ik
doe voor het eerst mee, maar eigenlijk
voelt dat helemaal niet zo. Toen we pas

het liedje ´Lange wegen´ oefenden en
het podium op liepen, klonk dat zo
mooi, ik moest m’n tranen wegslikken
en ik kon bijna niet meer zingen... En
de hoofdrolspelers zingen ook zooo
mooi!” Nog even hard werken en dan
is de musicalgroep er klaar voor: het
resultaat van zeven maanden samenwerken en oefenen. Alle medewerkers hopen dat de toeschouwers een
onvergetelijke avond zullen beleven.
Kaartverkoop is bij The Readshop in
de Ophelialaan, Boekhuis Aalsmeer
in de Zijdstraat en Marskramer van
Berkel in Kudelstaart. De prijs van de
kaarten bedraagt 10 euro per stuk. De
vorderingen van de voorbereidingen
kunnen gevolgd worden op de eigen
website: http://musicalaalsmeer.nl/
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FC Aalsmeer 4–0 verlies
Aalsmeer - Na de mooie zege
op T.A.V.V. vorige week ging F.C.
Aalsmeer zaterdag op 21 maart in
goede stemming naar De Bilt. Helaas, het werd een deceptie. Niets
ging er goed deze zaterdag en het
lag niet aan de tegenstander. Ook zij
bakten er weinig van. Zelfs op een
kunstgrasveld konden de beide elftallen de bal niet naar een medestander plaatsen. Dat De Bilt toch
met 4-0 kon winnen kwam omdat
de FC de laatste 10 minuten van de
wedstrijd open huis gaf. Knullig balverlies op het middenveld, niet met
de man mee gaan, elkaar in de weg
lopen en toen ook de keeper nog
medewerking ging verlenen was het
gauw gebeurd en waren de zegeningen geteld voor FC De Bilt met
drie punten. Het zag er in het begin niet slecht uit voor FC Aalsmeer.
Weliswaar een rommelig begin
maar de FC kreeg wel kansjes. In de
7e minuut leverden de twee corners
geen doelpunten op maar je voetbalde tenminste op de goede helft.
De eerste kans voor De Bilt was in
de 12e minuut. Clubtopscorer Tom
Karst kopte goed in, maar Ray Smidt
plukte de bal uit de kruising. Toen
was al te zien dat de FC achterhoede zijn dag niet had. Er was geen
coördinatie. Mark Ruessink moest
teveel werk van de andere spelers opknappen. Op het middenveld
was alleen Tom Doeswijk die overzicht had en een paar goede passes gaf. Helaas, er werd alleen niets
mee gedaan. Nadat Tom Karst in de
23e minuut vrij voor doel kwam en
zijn kopbal naast zag gaan, kwam
het enige goede moment voor FC
in de 31e minuut. Een vrije trap van
Floris Dokkum (voor de rest onzichtbaar) spatte uiteen op de kruising.
Een mooi steekballetje van Tom
Doeswijk in de 37e minuut op Calvin Koster liep jammer genoeg van
zijn voet af en was het voor de rest

gedaan tot aan de pauze. Aalsmeer
was in de 50e minuut dicht bij een
doelpunt. Uit een knappe combinatie schoot Calvin Koster voorlangs. Het was een slecht teken dat
Calvin Koster te vaak verdedigend
moest assisteren en met zijn krachten moest smijten, omdat de rest te
weinig inzet toonde. Ook Michal Kocon kreeg een grote kans in de 55e
minuut. Uit een voorzet van Mark
Ruessink kopte hij over. Toen in de
62e minuut Tom Doeswijk licht geblesseerd het veld verliet verdween
ook het laatste greintje voetbal uit
de ploeg. Sander Star kwam in de
ploeg als rechtsback en kon Thomas Harte rechts voorin gaan spelen. Dit pakte verkeerd uit. Wel pakte Thomas Harte een gele kaart en
heeft weer een vrij weekend.
De Bilt ging er in geloven en werd
sterker, maar ging lichtzinnig met
de kansen om. Een vrije trap van
De Bilt pakte Ray Smidt niet goed.
Het doelpunt van Tom Karst werd
terecht wegens buitenspel afgekeurd. In de 77e minuut weer een
vrije trap. Zelfde afstand, zelfde speler. Weer had Ray Smidt de bal niet
klem en nu kon Tom Karst hem eenvoudig in het doel lopen 1-0. Voorin kreeg Michal Kocon in de 80e minuut een vrije schietkans, maar de
spits verknoeide deze kans. Uit het
niets kreeg De Bilt in de 81e minuut
een penalty. Erwin Korthals had hier
geen moeite mee 2-0. Aalsmeer gaf
het op. Er werd nauwelijks meer gelopen voor elkaar en zodoende kon
De Bilt eenvoudig er in de 87e minuut via Tom Karst 3-0 en in de
89e minuut via Bobby Reijerse nog
4-0 van maken. FC Aalsmeer (zat.)
kan zich opmaken voor zaterdag 28
maart. Koploper C.S.W. uit Wilnis
komt naar de Dreef. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.

Dartcompetitie
in Middelpunt

Uiteindelijk was het dan toch beslist en werd Sebastiaan Dolk eerste. Verrassend was dat Sander ter
Schure toch op de tweede plaats
eindigde en Daniël Stokkel derde
werd. In de verliezers ronde werd
Ben van Dam eerste, tweede Franklin Dolk, en de derde plaats was
voor Ted van Galen. Ook eens darten? Iedereen vanaf 16 jaar is van
harte welkom in ‘t Middelpunt in de
Wilhelminastraat 55. De competitie
begint iedere dinsdag om 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur, en de
kosten bedragen 2 euro per avond.

Aalsmeer - Het was een spannende dartavond, er werd goed gedart
en onderling werd een uitdagende
strijd geleverd. Vooral tussen Kees
de Lange en Sebastiaan Dolk waren behoorlijk aan elkaar gewaagd.
Steeds als de één dacht nog een
laatste pijl, en ik heb het, gooide
de ander toch weer de juiste aantal punten om toch eerder uit te zijn.

Jack van Muijden

Basketbal

HS1 verslaat Harlem Lakers
in slotfase met 67-59
Aalsmeer - De basketballers van BV
Aalsmeer gaven het publiek afgelopen
zondag waar voor hun geld. In een
spannende wedstrijd waarbij het scorebord nooit meer dan een paar punten verschil liet zien, versloeg Aalsmeer
een mededinger om de tweede plaats
in de competitie. Aalsmeer speelde zijn bekende 1-3-1 zone en zette
daarmee de tegenstander goed onder druk. Coach Buskermolen dacht
hiermee de snelle ‘pleintjesballers’ van
Harlem Lakers in de tang te kunnen
houden maar de Badhoevedorpers reageerden door met goede afstandsschoten telkens bij te blijven of zelfs
op voorsprong te komen. Bij Aalsmeer
pakte Joost van Andel een flinke serie verdedigende rebounds en zorgde
voor balbezit voor de thuisploeg. Het
spel werd fanatiek en de scheidsrechters moesten tot het uiterste gaan om
de wedstrijd in de hand te houden. Bij
beide partijen vielen technische fouten en van beide teams moest een
speler het veld verlaten met 2 technische fouten. In de tweede helft liep

de tegenstander zelfs weg en kan Dani Booij met twee perfecte driepunters
Aalsmeer in de race houden. Er overgeschakeld op een man-to-man verdediging en de afstandsschoten van
Harlem Lakers troffen geen doel meer.
Jeroen Vendrik en Ershad Yari maakten hun afstandsschoten en hadden
zo een belangrijk aandeel in de score.
De spanning liep op en met nog twee
minuten te spelen was de stand gelijk.
Op dat moment betaalde de strakke
verdediging van de Aalsmeerders zich
uit. Sebastiaan Stokman onderschepte
op onnavolgbare wijze een bal en ook
Tijs Buskermolen bewees op het eind
van de wedstrijd zijn concentratie niet
verloren te hebben. Sebastiaan, Tijs
en Ershad scoorden en door een stevige verdediging bleef de tegenstander zonder scores achter. Na 40 minuten spektakel trok Aalsmeer terecht
aan het langste eind en was de eindstand 67–59.

ZABO ronde 13
in De Bloemhof
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt zaterdag 28
maart voortgezet. De dertiende
speelronde vindt plaats in sporthal
de Bloemhof aan de Hornweg. Om
18.35 uur speelt LEMO tegen Amsec Beveiliging de eerste wedstrijd
van de avond. Om 19.20 uur Polonia Aalsmeer tegen Heemhorst Watersport. Om 20.05 uur Café Sportzicht tegen Sportcafé de Midi’s. Om
20.50 uur La Furia Roja tegen EZ
Flower en om 21.35 uur tenslotte
Piller Sport tegen Koning Nieuwendijk. Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s 12-36, La Furia Roja 12-25, Piller
Sport 12-25, Polonia Aalsmeer 1224, LEMO 12-24, Heemhorst Watersport 12-18, Café Sportzicht 129, Koning Nieuwendijk 12-9, EZ Flower 12-6, Amsec Beveiliging 12-3.
Meer info op: www.zaboaalsmeer.nl.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende speelmiddag van de OVAK is op woensdag 1
april in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. De soos begint om 14.00
uur. Het klaverjassen op 18 maart is
gewonnen door Griet Maarsen met
5399 punten, gevolgd door Wim
Reuling met 5384 punten en Rinus
Buskermolen met 5349 punten.

Wedstrijdzeilen

Team ‘She Sails wint
Snowball Matchraces
Aalsmeer - Bij matchracen wordt
er in twee gelijkwaardige boten een
korte baan verzeild en de winnaar
verdient daarmee 1 punt. Door alle deelnemers op een zeildag 1 of 2
keer tegen elkaar uit te laten komen
is er een zg. Round Robin, waarmee het klassement wordt opgebouwd. Het Snowball matchracen,
deze winter voor de tweede keer
georganiseerd door Westeinder

Zeilwedstrijden, werd verzeild bij de
Aalsmeerse en Amsterdamse aangesloten watersportverenigingen,
over 6 weekends vanaf 16 november. Er wordt gevaren in de 2 snelle
J22’s van de W.V. Aalsmeer. Zondag
waren de finales bij de bovenwal
van het Surfeiland, met als thuishaven de Windsurfclub Aalsmeer. Er
kwamen 4 sterke teams op het water, met de favorietenrol voor team

Loos-van Mierlo en het damesteam
‘She Sails’ met Rikst Dijkstra als
stuurvrouw, die meteen de eerste
race tegen elkaar streden. Met enige (materiaal)pech moest Gaston
Loos direct een verliesrace incasseren; daarna kwam hij sterk terug
met 4 opeenvolgende gewonnen races. Na knap zeilen van zowel team
Valk Welding met stuurman Anne
van der Beek, als het team van Sandra van der Meyden, ging de finale
(best of 3) toch tussen het team van
Loos met Casper en Florence van
Mierlo als crew en van Dijkstra met
Fettje Osinga en Mirthe Kramer als
crew. De inmiddels sterk afgenomen wind zou daarbij een sterke rol
spelen. In de eerste race kwam Rikst in het voordewindse rak sterk terug naar het voorliggende team van
Loos en pakte met een vlaagje de
winst. De tweede race had Gaston
Loos zijn tegenstanders al voor de
start onder controle en kon hij met
enige voorsprong naar de bovenboei. En daar hield de wind er even
mee op. Het team van She Sails
kon daar met een grote draai om
de boei gebruik van maken en won
alsnog de tweede race en daarmee
de Snowball-wisseltrofee. Westeinder Zeilwedstrijden en deelnemers
keken met een zonnige namiddag
op de mooie locatie bij het clubhuis
van de Windsurfclub terug op een
geslaagde serie. Komend weekend gaat Westeinder Zeilwedstrijden verder met de traditionele seizoensopening in de internationale
Drakenklasse.
Theo van Mierlo.

Start seizoen bij Waterski
Vereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 1 april
gaat het wakeboard en waterskiseizoen weer beginnen. Deze zomer
heeft Waterski Vereniging Aalsmeer
weer verschillende activiteiten op de
agenda staan, zoals een open dag ,
een kindermiddag, een Wakeboard
clinic en deelnemen aan de Westeinder Waterweek. Elke woensdagavond vanaf 19.00 uur kunnen lief-

Ashley A.B. Miguel gooit
156 uit bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De vorige speelavond van de dartclub Poel’s Eye in
het Dorpshuis was de elfde van het
seizoen. De opkomst was met veertig deelnemers ideaal voor de wedstrijdleiding, zodat zij precies tien
poules met vier deelnemers konden formeren. Drie poules leverden achteraf maar liefst zes finalisten op (van de acht in totaal). Pou-

le J bleek achteraf de gouden poule, Poule F de zilveren en Poule H de
‘derde ronde poule’. De nummer één
van Poule J, William Hunitetu, won
namelijk het hoogste niveau, terwijl
de nummer twee van deze gouden
poule, Remco Pannekoek, het tweede niveau wist te winnen.
De nummer één van Poule F, Danny de Hartog, werd tweede op het
hoogste niveau, terwijl de nummer
twee van deze zilveren poule, Jeroen van den Helder, tweede werd
op het tweede niveau. Poule H daarentegen leverde uiteindelijk de winnaar en de verliezer van het derde
niveau. Gilbert van Eijk en Ilona van
Emden werden respectievelijk derde
en vierde in de poule, maar doordat
zij beiden de tussenronde wisten te
winnen belandden zij op het derde
niveau. Vervolgens bleven zij hun
wedstrijden winnen, ook in de halve finale tegen Joris Voorn en Oscar Gootjes. Zodoende stonden Gilbert en Ilona voor de tweede keer
deze avond tegenover elkaar. Omdat Gilbert voor de tweede keer wist
te winnen ging hij met de chocolatjes huiswaarts. Bak was door Co

Voetbal: Zwaar bevochten
overwinning F.C. Aalsmeer
Aalsmeer - F.C. Aalsmeer heeft in en
tegen Vogelenzang afgelopen zondag 21 maart tot het uiterste moeten gaan om de drie broodnodige
punten mee naar Aalsmeer te kunnen nemen. Zonder de min of meer
geblesseerden vaste basiskrachten
Robert Jansen, Fabian Waayman en
Barry Springintveld en de geschorste Robert van Leeuwen was dit geen
eenvoudig karwei. Door de tomeloze inzet van de invallers en overige
spelers en doordat doelman Stephan
van Halm niet passeerbaar bleek,
lukte dit uiteindelijk en kunnen de
bloemendorpers na deze 3-2 winst
weer wat ruimer ademhalen. De eerste helft gaf twee gelijkwaardige
ploegen te zien met over en weer diverse kansen. Zo kwam Jeffrey Hausel in de 10e minuut een teenlengte te kort om een voorzet van Patrick Melman te verzilveren en in de
14e minuut was het dezelfde Jeffrey
Hausel die op snelheid back Bob van
Haaster klopte maar stuitte op doelman Niels Dedding. In de 20e minuut
sloeg het noodlot voor de eerste keer
toe. Door niet al te sterk uitverdedi-

gen kwam de bal voor de voeten van
Vogelenzang spits Karel van de Raad
terecht. Zijn inzet was zelfs Stephan
van Halm te machtig en dit betekende 1-0. In de 25e minuut was het alweer gelijk. Een vrije trap halverwege
de Vogelenzang helft van Eric Jansen werd door verdediger Lennart
Loorbach via het hoofd achter zijn eigen doelman gewerkt en dat betekende 1-1. Aalsmeer probeerde gelijk door te drukken. Uit een steekpass van Alexander Goes wist Jeffrey
Hausel met of zonder behulp van zijn
hand de bal achter Niels Dedding te
plaatsen en zodoende F.C. Aalsmeer
op voorsprong te zetten 1-2. In de
38e minuut leken de bezoekers de
voorsprong te gaan vergroten. Een
steenharde vrije trap van 20 meter
opnieuw van Eric Jansen stuitte terug van de borst van de keeper terug het veld in. Helaas was er geen
Aalsmeerder in de buurt om van
dit buitenkansje te profiteren. In de
tweede helft probeerde Vogelenzang
de bakens te verzetten. Een scherpe voorzet van rechts werd opnieuw
door v.d. Raad achter Stephan van

Aalsmeer - Op maandag 30 maart
houdt Allen Weerbaar weer een
speelavond in het Middelpunt in
de Wilhelminastraat. Om 19.30 uur
gaan de deuren open voor inschrijving en koffie of thee en vanaf 20.00
uur worden de kaarten verdeeld.
Kaartliefhebbers zijn van harte welkom. De kaartavond op 16 maart is
gewonnen door Ubel van de Blom
met 5681 punten, gevolgd door Lida
de Nooij met 5605 punten en Wijntje Heijnk met 5491 punten. De marsenprijs was voor Ton Könst met 4x
en hekkensluiter van deze avond
was Matty van Tol met 3431 punten.
Bij het jokeren ging Jopie de Vries
naar huis met de eerste plaats.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart – Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is
van harte welkom bij klaverjasclub
De Geluksvogels op de woensdagavond in het Dorpshuis vanaf 20.00
uur. Op 18 maart is het klaverjassen gewonnen door Ineke Woerden met 4905 punten, op twee Gerard Presser met 4835 punten en op
drie Jaap Streefkerk met 4759 punten. De poedelprijs was deze week
voor Theo Schols met 3893 punten.

Kaartavond OAB
Aalsmeer - Op dinsdag 31 maart
gaat buurtvereniging Ons Aller Belang weer kaarten in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. De deuren gaan open om 19.30 uur. Vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. Na het kaarten wordt een
verloting gehouden en hier zijn leuke prijzen mee te winnen.

hebbers waterskiën of wakeboarden bij de Waterski Vereniging. Kom
een keer langs. Het clubgebouw van
de vereniging staat op het surfeiland aan de Kudelstaartseweg. Vrijwilligers met eigen boot en instructeurs zijn beschikbaar om iedereen
van deze mooie sport te laten genieten. Voor meer informatie: www.
wsva.nl.

Darten in het Dorpshuis

Kaartavond bij
Allen Weerbaar

Coby wint bij
Ouderensoos
Lagerweij verassend tot het vierde
niveau veroordeeld. Omdat Bak zich
niet weer liet verassen won hij uiteindelijk de overgebleven chocolatjes. Hierdoor kon Pietje van Overbruggen niet voor zijn tweede succes van het seizoen zorgen. Luc
van de Meer en Ans Engel bereikten in deze ronde de halve finales.
Op deze avond werden een aantal hoge finishes gegooid. Er werd
zelfs twee keer 136 uitgegooid, namelijk door Oscar Gootjes en William Hunitetu. Deze finish werd
door Ashley A.B. Miguel ‘weggelachen’ want hij had met een prachtige 156 de Hoogste Uitgooi van de
avond. Hoewel dit een zeer hoge finish was, was dit nog net niet genoeg voor de Hoogste Uitgooi van
het seizoen tot nu toe. Die bleef met
158 namelijk op naam staan van
Danny de Hartog. Luc van de Meer
werd uitgeloot voor het spel de Triple Pot maar miste helaas jammerlijk drie pijlen op het trainingsdartbord. Op de website www.poelseye.
nl is allerlei informatie over de dartclub Poel’s Eye te lezen. De volgende speelavond is morgen, vrijdag
27 maart. De inschrijving sluit om
20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.
De Poel’s Eye heeft een open deuren beleid, lidmaatschap of van te
voren opgeven is niet nodig, iedere
dartliefhebber is van harte welkom
in het Dorpshuis.
Halm gekegeld: 2-2. Hierna gingen
beide ploegen voor de overwinning.
In de 56e minuut leek het pleit beslecht. De warrig leidende scheidsrechter zag bij een gevecht om de
bal in het 16 metergebied een overtreding van Lennart Eberharter en
legde de bal op de stip. De hard en
goed genomen strafschop werd met
een katachtige beweging van v. Halm
uit het doel geranseld. Hierna kansen over en weer voor beide ploegen
om de overwinning. Zo speelde Patrick Melman de bal in vrije positie
te ver voor zich uit zodat de keeper
kon ingrijpen en schoot Rob Rolvers
namens Vogelenzang voor een leeg
doel naast.
Om een beslissing te forceren werden de geblesseerden routiniers Fabian Waayman en Barry Springintveld ingebracht voor de moe gestreden Jeroen Ezink en Amrish Koebeer. Rood was er voor hoofdrol speler Lennart Loorbach van Vogelenzang. Hij pakte de doorgebroken Jeffrey Hausel vast. De beslissende goal
kwam van Alexander Goes. In de 75e
min. Zette hij de thuis verdedigers op
het verkeerde been en schoot fraai in
2-3. Ondanks dat de scheids een minuut of tien bijtelde, zagen de uitgezongen Vogelenzangers geen kans
meer om op gelijke hoogte te komen.
Wim Nederstigt.

Kudelstaart – Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 19 maart is het kaarten gewonnen door Coby van Weerdenburg
met 5487 punten, op twee is Henk
van Wichen geëindigd met 5198
punten en op drie Daan Sandee met
5042 punten. Bij het jokeren behaalde Kees van der Meer met 7
punten de hoogste eer, Gerard de
Wit werd met 278 punten tweede en
Henny de Wit met 291 punten derde. Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Kom gerust eens
kijken. Voor inlichtingen: Mevr. R.
Pothuizen, tel. 0297-340776.

Programma
handbal
Zaterdag 28 maart, veld
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, E3 –
RKDES
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, j. C1 –
VVW
10.50 u: FIQAS Aalsmeer, E2 –
Volendam
11.40 u: FIQAS Aalsmeer, E1 –
KDO
De wedstrijden worden gespeeld op
de velden voor sporthal de Bloemhof aan de Hornweg 187. Publiek is
van harte welkom.

Bingo voor jeugd
Aalsmeer - Woensdag 1 april (geen
grap) is er bij FC Aalsmeer voor alle
voetballende jeugdleden een heuse paaskien. Oftewel bingo! De bingo is 15.30 tot 17.30 uur. Er worden
twee rondes gespeeld voor 50 cent
per bonnetje en één ronde voor 1
euro per bonnetje. Er zijn vele leuke
prijzen te winnen. Voor alle kinderen is er gratis limonade. Broertjes
en zusjes zijn ook welkom. Neem
een stift mee en kom gezellig naar
de kantine (op het voormalige VVAterrein) aan de Dreef.

Aag winnaar
kwartmarathon
Aalsmeer - Onder de 40 deelnemers van de kwartmarathon kaarten bij buurtvereniging Hornmeer
was een gezonde rivaliteit. Iedere deelnemer heeft er tot de laatste partij voor geknokt. Gelukkig
niet met het mes op tafel. Om klokslag vier uur werden de winnaars
bekend gemaakt. De marathon is
gewonnen door Aag Haverskraan
met 10.361 punten, op twee Guda
Kluinhaar met 10.317 punten en op
drie is To van de Meer geëindigd
met 10.031 punten. De poedelprijs
is uitgereikt aan Leen van Bemmelen met 7500 punten.

