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Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

NO
JOKE

WOLTER KROES

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VERKOOP alle merken
nieuw en gebruikt

AIRCO-SERVICE
GOEDKOOP onderhoud, 

reparatie en APK
HOOFDWEG 176 
tel. 0297-325200 

ONZE OCCASIONS OP:

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Keuze uit zeven partijen in Aalsmeer
Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 
21 maart: Uw/jouw stem heeft toekomst!

Groot aantal ervaren politici
Op lijst 1 het CDA met lijsttrekker 
Robbert-Jan van Duijn (de enige 
partij die deze voorman, nu wet-
houder, met portret op het af-
fi che heeft gezet). Op lijst 2 de 
VVD met lijsttrekker Robert van 
Rijn (de huidige fractievoorzit-
ter). Op lijst 3 HAC met lijsttrek-
ker Bram Heijstek (raadslid). Op 
lijst 4 D66 met de enige vrouwelij-
ke lijsttrekker, Wilma Alink-Schel-
tema (raadslid). Op lijst 5 Abso-
luut Aalsmeer met lijsttrekker 
Dick Kuin (raadslid). Op lijst 6 het 
PvdA met lijsttrekker Jelle Buisma 
en op lijst 7 GroenLinks met lijst-
trekker Ronald Fransen (raadslid). 

Aan de verkiezingen neemt een 
groot aantal ervaren politici deel. 
Zes van de totaal zeven lijsttrek-
kers laten hun stem nu reeds ho-
ren in de gemeenteraad.

Campagne voeren
De komende weken gaat er na-
tuurlijk fl ink campagne gevoerd 
worden. Het gaat spannend wor-
den wie uiteindelijk de komen-
de vier jaar in de gemeenteraad 
mag gaan zitten en wie als wet-
houders naast waarnemend bur-
gemeester Jeroen Nobel mogen 
gaan zitten. Weet u al op welke 
partij u gaat stemmen, welke the-
ma’s er spelen in Aalsmeer en hoe 

Aalsmeer - Afgelopen donderdag 22 en vrijdag 23 februari zijn bij 
diverse toegangswegen naar Aalsmeer de grote verkiezingsbor-
den geplaatst. Hierop de affi  ches van de zeven partijen die graag 
de inwoners willen vertegenwoordigen in de gemeenteraad en 
het college. En dat zijn er meer dan vier jaar geleden. PACT, het 
samenwerkingsverband tussen D66, PvdA en GroenLinks, is op-
geheven en elke partij gaat nu afzonderlijk deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. Naast de-
ze drie partijen nemen, als vanouds, ook het CDA en de VVD 
deel aan de lokale verkiezingen, evenals HAC, waarvan deelna-
me lange tijd onzeker was. Aalsmeerse Belangen doet voor het 
eerst sinds jaren niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
De nieuwe ‘tegenhanger’ hiervan is Absoluut Aalsmeer met hier-
in enkele bekende AB-raadsleden.

Het is gelukt: IJsbaan in 
Kudelstaart open!

Het is gelukt de skeelerbaan om te toveren tot ijsbaan. Zondag is volop 
geschaatst en met heel veel plezier. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Kudelstaart - Een groep vrijwil-
ligers van VZOD heeft zaterdag-
avond 24 februari een tweede 
poging gedaan om de skeeler-
baan aan de Wim Kandreef om te 
toveren tot ijsbaan. In de snijden-
de kou zijn de heren aan de slag 
gegaan met de spuitwagen en de 
hele nacht is keihard gewerkt om 
dit gerealiseerd te krijgen.

In de vroege ochtend van zondag 
25 februari bleek dat deze poging 
wel geslaagd was en vol trots 
werd aangekondigd dat de ijs-
baan openging voor publiek. De-
ze mogelijkheid om op ‘natuurijs’ 
te kunnen schaatsen, vond publi-
citeit via mond-tot-mond recla-
me, facebook en twitter en met 
succes. De oproep van de stich-
ting om de schaatsen uit het vet 
te halen en een rondje te komen 
schaatsen, was opgevangen. Het 
was druk en heel gezellig op de 
ijsbaan. Jong en oud, beginners 
en gevorderden, allen gingen de 
baan op en genoten onder een 
heerlijk zonnetje (wel een koude 
wind) van hun eerste rondjes op 
de schaats. Deze hele week, iede-
re avond, hebben de vrijwilligers 
van VZOD de kou getrotseerd om 
de baan weer te prepareren voor 
de volgende dag. Echte kanjers 
worden deze heren overigens 
genoemd en terecht. Wat bren-
gen zij veel plezier, in korte tijd 

en voor hen onder best barre om-
standigheden. 
Tot nu toe kon elke dag ge-
schaatst worden vanaf de och-
tend tot even na de middag. 
Woensdag was de eerste avond-
activiteit. Disco en een lichtjes-
tocht op de schaats. Vandaag, 
donderdag 1 maart, is er tussen 
10.00 en 12.00 uur schaatsen van 
stempelpost naar stempelpost. 
Iedereen is welkom. Kijk voor de 
openingstijden en meer informa-
tie over de coolste ijsbaan van 
Kudelstaart op de facebook pa-
gina van VZOD (facebook.com/
stgvzodkudelstaart).

Elders in deze krant nog meer 
schaatsnieuws met natuurlijk 
diverse ijspret-foto’s.

Flinke schade aan bus 
en auto na botsing
Aalsmeer - Op donderdag 22 
februari even over half acht in 
de avond heeft een aanrijding 
plaatsgevonden op de hoek van 
de Van Cleeff kade en de Uiter-
weg. Een bus van Connexxion 
en een personenauto zijn op el-
kaar gebotst. Door de klap was 
de bus midden de kruising ‘opge-
duwd’. De politie en de ambulan-
cedienst waren snel ter plaatse. 
De ambulance kon gelukkig weer 

terug naar haar standplaats bij de 
kazerne aan de Zwarteweg. Er is 
niemand gewond geraakt.
De politie doet onderzoek naar 
de oorzaak van het ongeval. En 
agenten zijn langer op de locatie 
gebleven om het verkeer te rege-
len. Zowel de bus als de auto lie-
pen fl inke schade op en moesten 
door bergingsbedrijven wegge-
sleept worden.
Foto: Marco Carels

de politieke partijen daarover 
denken?

Stemhulp en debatten
Om hierbij de inwoners te helpen 
heeft de gemeente een stemhulp 
laten maken. Ga naar aalsmeer.
mijnstem.nl en kijk welke par-
tij het beste bij uw/jouw idee-
en past. MijnStem is ook te vin-
den via www.aalsmeer.nl. Daar-
naast organiseert de gemeen-
te verschillende verkiezingsde-
batten, te weten op donderdag 
8 maart in The Beach in Oost, op 
woensdag 14 maart in Place2BieB 
in Kudelstaart en op maandag 19 
maart in het gemeentehuis. Meer 
informatie is natuurlijk ook te vin-
den op de websites van de zeven 
partijen.

Sleepwet
Als u de Nederlandse nationali-
teit heeft, kunt u deze woensdag 
21 maart ook stemmen voor of 
tegen de Wet op de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten, ook wel 
de Sleepwet genaamd. Stemmen 
kunnen inwoners vanaf 18 jaar in 
elk gewenst stemlokaal tussen 
7.30 en 21.00 uur. Neem naast de 
stempas ook een identiteitsbe-
wijs (Europees paspoort, identi-
teitskaart, rijbewijs of Nederlands 
verblijfsdocument) mee. Zonder 
deze documenten is het niet mo-
gelijk te stemmen. Uw identiteits-
bewijs mag op de dag van de ver-
kiezing maximaal vijf jaar verlo-
pen zijn. 

Geef een volmacht af
Bent u verhinderd op 21 maart, 
vraag dan iemand anders om 
voor u te stemmen. Vul de achter-
kant van de stempas in voor het 
afgeven van een volmacht. Dat 
kan tot op de dag van de verkie-
zingen. Geef de gemachtigde uw 
stempas en (een kopie van) uw 
identiteitsbewijs mee. Een kopie 
van een identiteitsbewijs kan ook 
via een smartphone worden ge-
toond.

 In andere gemeente
U kunt voor uw gemeenteraad al-
leen in uw eigen gemeente stem-
men. Met een kiezerspas kunt u 
voor de Sleepwet overal in Neder-
land stemmen. U vraagt een kie-
zerspas uiterlijk vrijdag 16 maart 
aan met uw DigiD op de websi-
te van de gemeente. Een kiezers-
pas aanvragen kan ook in het ge-
meentehuis. Neem de stempas en 
een geldig identiteitsbewijs mee. 
De laatste dag waarop dit kan is 
dinsdag 20 maart tot 12.00 uur. 

Kleding en 
sleutels weg

Aalsmeer - Op woensdag 21 en 
donderdag 22 februari zijn dief-
stallen gepleegd bij een sauna 
in de Beethovenlaan. Op woens-
dag zijn uit de dameskleedkamer 

twee sleutelbossen gestolen. De-
ze diefstal heeft tussen acht en 
negen uur in de avond plaatsge-
vonden. Op donderdag 22 febru-
ari is de kleedkamer opnieuw be-
zocht. Ditmaal in de middag, tus-
sen vier en vijf uur. De dief is er 
vandoor gegaan met een broek, 
ondergoed en schoenen. Er loopt 
een onderzoek.
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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 Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 u., za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-500814, 
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 
8.30-18.00 u. 
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.  
www.apotheekvandermooren.nl

Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

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

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Voor spoed-
gevallen buiten de openingstijden, 
tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, 
tel. 0297-324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, 
tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

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

HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en 
Ouderenadvies, Parklaan 26a, 
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.30-
12.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u. 
op Parklaan 26a. 
Inloop spreekuur ouderenadvies: 
do. (oneven weken) 10.00-12.00 
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, 
tel. 0297-321143 of 
wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 17.700

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. A.J. Fraanje uit Drach-
ten. Organist: R. van Delft. Om 
19u. Zangdienst.

 - Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag Dienst 
om 10u. met ds. J. Henzen uit 
Wateringen. Organist: Rogier 
Postma. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Martijn Piet. 
Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Do-
venvertolking en vertaling in 
het Engels. Om 19u. Baan 7 
jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds. 
K. van As uit Oostzaan.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag geen dienst. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. Van Buuren uit Rhenen.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. A.P. Berendsen uit 
Nieuw-Vennep.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Zon-
dag van 10 tot 11u. En dins-
dag van 18 tot 21u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Dienst met dhr. Eric 
Wegman.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Mar-
cel Verkerk. Babyoppas, kin-
der- en tienerwerk aanwezig.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden elke 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98 vanaf 20u. Op 5 
maart met ds. Coen van Hoog-
straten. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. en 
16.30u. met kand. J. van den 
Os. Oppasdienst kinderen 0-3 
jaar en zondagsschool voor 
jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met mw. Ellen van 
Houten Collecte: Veertigda-
gentijd project. Oppas op aan-
vraag: oppas@dgaalsmeer.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33 van-
af 20u. Op 6 maart met Hoite 
Slagter. Thema: Studies uit de 
brieven van Timoteüs en Titus.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. 
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaal-

 Zondag 4 maart

Temptation’ in 
Baan7 dienst

Aalsmeerderbrug - Op zondag 
4 maart begint om 19.00 uur een 
Baan7 jongerendienst in de Le-
vend Evangelie Gemeente. Jonge-
ren tussen 12 en 20 jaar zijn van 
harte welkom. Wietske Noordzij 
zal deze avond spreken over het 
thema ‘Temptation’. Ze heeft een 
grote passie voor God en jonge 
mensen en weet anderen te ra-
ken met haar enthousiasme en 
echtheid. Ze is spreker, trainer en 
schrijver bij Raise Up, een organi-
satie die erop gericht is om de vol-
gende generatie sterk te maken. 
De Baan7 avonden zijn elke eerste 
zondag van de maand in de Le-
vend Evangelie Gemeente aan de 
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. 
Meer informatie is te vinden op fa-
cebook.com/baan7.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 7 
maart houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop in 
gebouw de Spil aan de Spilstraat 
5, zijstraat van de Bilderdammer-
weg. De aanvang is 10.00 uur. Ie-
dereen is welkom en de toegang is 
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je 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.

Geslaagde reünie VIA
Aalsmeer - Hoewel de vrouwen-
vereniging VIA – de vroegere Ne-
derlandse Vereniging van Huis-
vrouwen – al diverse jaren niet 
meer bestaat, wordt er ieder jaar 
een reünie gehouden. Op 21 fe-

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. in Klooster-
hof Woordcommunieviering 
met N. Kuiper. In Karmelkerk: 
Zondag om 9.30u. Eucharis-
tieviering m.m.v. Karmelkoor 
en 14u. Poolse dienst met Kr-
zysztof. Maandag en dinsdag 
om 20.30u. Poolse diensten. 
Woensdag 9.30u. Eucharistie-
viering en 19.15u. Passieronde 
m.m.v. klein koor Voorganger: 
Jeroen Hoekstra.

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag om 11u. Woord- en 

communieviering.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst met ds. J. 
van Dalen. 

Handwerken en 
ontmoeten

Rijsenhout - Woensdag 7 maart 
staat om 10.00 uur in de Ontmoe-
tingskerk aan de Werf de koffie 
en de thee weer klaar. Neem een 
breiwerk, haken, patchwork of 
andere hobby mee. Ook zonder 
dat, is iedere belangstellenden 
welkom hoor. Heb je leuke patro-
nen of iets gemaak?, Neem het 
mee! Naast handwerken is het ze-
ker fijn zo mensen te ontmoeten 
die elkaar nog nooit eerder ge-
sproken hebben. Daarom ieder-
een uit Rijsenhout: Kom gezellig 
langs. Meer inlichtingen bij: Adrie 
van Limpt via 0297-320799 of bij 
Gre Tuinstra via 0297-331545.

Papiercontainer 
Con Amore

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore heeft op iede-
re eerste maandag van de maand 
een container staan op de par-
keerplaats van The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a. Deze con-
tainer kan gevuld worden met 
oud papier, karton en verpak-
kingsmaterialen door zowel par-
ticulieren als bedrijven. De op-
brengst komt ten goede aan de 
koorkas van het mannenkoor. 
Maandag 5 maart staat de contai-
ner klaar vanaf 10.00 uur in papier 
inbrengen kan tot 19.00 uur. Voor 
inlichtingen: Arie Koningen, tele-
foon 0297-23847.

SV Omnia haalt 
oud papier op

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 2 maart haalt SV Om-
nia 2000 het oude papier op in 
Kudelstaart. Gaarne papiercontai-
ners of dozen met papier plaat-
sen waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden. Met 
de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Stichting Suppor-
ting Kudelstaart financieel alle Ku-
delstaartse verenigingen en instel-
lingen. Dus, verzamel het papier 
(geen melk- en frisdrankpakken) 
voor de eerste vrijdagavond van 
de maand. Kijk voor alle datums, 
nieuws of een aanvraag voor een 
financiële bijdrage op www.stich-
tingsupportingkudelstaart.nl

Fotomiddag bij 
de OVAK

Aalsmeer - Wim Roodenburg is al 
meerdere keren bij OVAK te gast 
geweest met foto’s uit zijn foto-ar-
chief van oud Aalsmeer. Deze keer 
gaat de presentatie over de mid-
denstand van vroeger. Daarbij ver-
telt hij ook het verhaal achter de 
foto’s. De middag wordt gehou-
den op dinsdag 6 maart in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 
De aanvang is 14.00 uur. OVAK le-
den zijn van harte welkom. 

bruari kwamen dan ook een 
groot aantal vrouwen bijeen in 
Dorpshuis Kudelstaart. Een twee-
tal oud-leden had een leuk en af-
wisselend programma samen-
gesteld. Er werden gedichten 
voorgedragen van Annie M.G. 
Schmidt. Nelly Mul droeg op haar 
eigen wijze verzen voor, terwijl na 
de pauze Bram Landzaat de aan-
wezigen mantra’s liet zingen. En 
zo veranderde de groep vrouwen 
in een geweldig koor. Eén en an-
der was een vrolijk en gezellig ge-
beuren. Verder was er voldoen-
de tijd om gezellig bij te kletsen. 
Verrassend was het feit dat twee 
dames (Irene van Gelder en Nel-
ly Mul) zich spontaan beschik-
baar stelden om de reünie in 
2019 te organiseren. Deze gaat 
op woensdag 13 februari volgend 
jaar plaatsvinden, ook weer in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. 

Zondag ‘Aalsmeer zingt’ 
Aalsmeer - Zondag 4 maart staat 
de eerste zangdienst van dit jaar 
op het programma in de Dorps-
kerk. Onder de noemer ‘Aalsmeer 
zingt’ zullen hier ook dit jaar weer 
een aantal zangdiensten plaats-
vinden in de Dorpskerk van 
Aalsmeer. 
Zondag om 18.30 uur is de aftrap 
hiervan. Er wordt deze avond me-
dewerking verleend worden door 
het Interkerkelijk Mannenkoor 
Haarlemmermeer onder leiding 

van Hans van Noord. Het zeven-
tig leden tellende koor zal deze 
avond een aantal nummers ten 
gehore brengen en uiteraard zal 
ook de samenzang niet ontbre-
ken, begeleid door de heer Van 
Noord op het prachtige Knip-
scheer orgel van de Dorpskerk. 
De dienst staat onder leiding van 
dominee Westerman. U bent al-
len van harte uitgenodigd in de 
Dorpskerk, Kanaalstraat 12! De 
toegang is gratis. 

Extra wakes bij Justitieel 
Complex Schip
Schiphol/Aalsmeer - Elke twee-
de zondag van de maand is er 
een wake bij het Justitieel Com-
plex Schiphol van 14.00 tot 15.15 
uur.In dit complex worden men-
sen gevangen gehouden die 
geen misdrijf hebben gepleegd, 
maar die niet over de juiste papie-
ren beschikken om in Nederland 
te mogen verblijven. De Schip-
holwake is bedoeld om deze ‘ge-
vangenen’ een hart onder de riem 
te steken. Tijdens de Wake wordt 
er naar hen gezwaaid, er worden 
liederen gezongen en teksten 
voorgelezen. En er wordt voor-
verpakt snoep afgegeven bij de 
bewakers, als teken van verbon-

denheid. Tijdens de zeven weken 
vóór Pasen – de Lijdenstijd in de 
rooms-katholieke en protestant-
se kerkelijke traditie – zijn er ex-
tra wakes op zondag. De komen-
de weken is dat nog op 4, 11, 18 
en 25 maart, ook van 14.00 tot 
15.15 uur. 
De wake op zondag 11 maart 
wordt verzorgd door kerken uit 
Aalsmeer en Hoofddorp en het 
diaconaal centrum Stem in de 
Stad in Haarlem. Op Goede Vrij-
dag 30 maart wordt de reeks wa-
kes afgesloten. De wakes in de 
tijd voor Pasen zijn een initiatief 
van het Noëlhuis in Amsterdam 
(www.noelhuis.nl).

Doopsgezinde en Protestantse Gemeente:

Avond over spiritualiteit, 
religie en filosofie
Aalsmeer - Belangstellenden 
worden van harte uitgenodigd op 
woensdag 7 maart voor de avond 
van de levensbeschouwing. De-
ze avond, gevuld met verschillen-
de blikken op religie, spiritualiteit 
en filosofie wordt georganiseerd 
door de Doopsgezinde Gemeen-
te en de Protestantse Gemeente. 
De avond wordt geopend door 
Manuela Kalsky. Zij is bijzonder 
hoogleraar aan de Vrije Universi-
teit benoemd. Ze bestudeert re-
ligieuze flexibiliteit. Hoe mensen 
omgaan met religie en spirituali-
teit in de afgelopen halve eeuw. 
Na haar korte inleiding is er ruim-
te om workshop te volgen over 
verschillende onderwerpen. Deze 
workshops bieden voor ieder wat 
wils: van mindfulness tot mystiek, 
van paastradities tot ethiek, maar 
ook creatief: door middel van zin-
gen of sacrale dans. Tijdens de 
avond van de levensbeschou-

wing willen de Kerkgemeenten 
aan de slag met religie, spirituali-
teit en filosofie op een manier die 
deze onderwerpen in alle kleu-
ren laat zien. De kerken denken 
dat levensbeschouwing (ieder-
een heeft een levensbeschou-
wing) een belangrijke plek heeft 
in de samenleving en dat het in-
teressant is om te kijken naar hoe 
mensen er over kunnen blijven 
denken en spreken op een ma-
nier die bij deze tijd past. De acti-
viteit vindt plaats in de Open Hof 
kerk aan de Sportlaan 86. Kos-
ten: 5 euro per persoon. De deu-
ren zijn vanaf 19.45 uur open en 
de avond begint om 20.00 uur. 
Mail voor meer informatie naar 
Franka Riesmeijer, zinkweker van 
de Doopsgezinde Gemeente, via 
franka@dgaalsmeer.nl.
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▲
1 MAART

 Kaartmiddag voor ouderen 
in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 13.30u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Expositie aquarellen en glas-
kunst in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donder-
dag tot en met zondag van 14 
tot 17u. 

 Expositie foto’s van Tobias Ro-
the in gemeentehuis. Te be-
zichtigen tijdens openings-
uren.

 Expositie Hans Nieuwenhuij-
zen bij Fysiotherapieprakijk, 
Kudelstaartseweg. Open: Da-
gelijks 8 tot 18u.

2 MAART
 Kaarten bij BV Hornmeer in 

buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.
 Bandbrouwerij voor en door 

muzikanten in N201, Zwarte-
weg van 20 tot 24u.

 Darten in ’t Dijkhuis, Aalsmeer-
derdijk 77 in Oude Meer vanaf 
20.30u.

3 MAART
 Spitfiredag in Crash Museum 

in fort Aalsmeer, Aalsmeerder-
brug. Van 11 tot 16u. Om 13u. 
lezing.

 Expositie Bloemrijke kunst 
in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg. T/m 25 maart 
iedere zaterdag en zondag 
open 13-17u.

 Westeinder Rondvaart Serin-
gen experience. Niet bij vorst. 
Start 13.30u. bij het Tuinhuis, 
Praamplein. Ook op 17 en 31 
maart en 14 en 28 april.

 Snoeicursus op de Historische 
Tuin, ingang Praamplein. Start 
13.30u.

 Filmavond in cultureel café 
Bacchus, Gerberastraat vanaf 
21u.

 Optreden Little Boogie Boy 
Blues Band in café Op de 
Hoek, Kudelstaart vanaf 21u.

 Shaking Patsy live in café 
Joppe, Weterinstraat vanaf 
21.30u.

4 MAART
 Culturele instuif KCA met mu-

ziek, gedichten en meer. Van-
af 15.30u. in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 9.

 Blues van Phil Bee’s Freedom 
in The Shack, Schipholdijk 
253b, Oude Meer vanaf 16u.

 Aalsmeer Zingt met Interker-
kelijk mannenkoor Haarlem-
mermeer in Dorpskerk, Ka-
naalstraat vanaf 18.30u.

 Baan7 Jongerendienst bij Le-
vend Evangelie Gemeente 
in Aalsmeerderbrug. Thema: 
Temptation. Aanvang: 19u. 

5 MAART
 Kaartavond Allen Weerbaar 

in ’t Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u.

 Lezing over fiscale zegels en 
veiling bij Postzegelvereni-
ging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.

 Bijbelstudieavond met ds. 
Henk Poot in gebouw Irene, 
Kanaalstraat vanaf 20u.

 Wijkoverleg Aalsmeer Oost in 
De Mikado, Catharina Amalia-
laan 66 van 20 tot 22u.

6 MAART
 Computerhulp Aalsmeer in ’t 

Hofplein, Clematisstraat van 
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag 
en donderdag.

 Foto’s en beelden van oud-
Aalsmeer bij OVAK in Paro-
chiehuis, Gerberastraat, 14u.

 Bijeenkomst over dementie in 
Ontmoetingscentrum in ge-
bouw Irene, Kanaalstraat van 
19.30 tot 21u.

 Dartscompetitie in ’t Middel-
punt, Wilhelminastraat. Start: 
20u. Open vanaf 19.30u.

 Filmhuisfilm bij Zin-Inn van 
Doopsgezinde Gemeente, 
Zijdstraat 55 vanaf 20u. 

7 MAART
 Media (vragen over mobiel, 

laptop of tablet) voor oude-
ren in wijkcentrum Voor El-
kaer, Kudelstaart van 9.30 tot 
11.45u.

 Inloop bij Oost-Inn van 9.30 
tot 11.30 uur in De Mikado, Ca-
tharina Amalialaan 66. 

 Koffie-ochtend in De Spil, Bil-
derdammerweg vanaf 10u.

 Handwerken en ontmoeten 
in Ontmoetingskerk, Werf, Rij-
senhout vanaf 10u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Start kermis op Dreefplein in 
Hornmeer. Tot en zondag 11 
maart.

  Literaire avond bij Oost-Inn in 
De Mikado, Catharina Amalia-
laan 66 van 19.45 tot 21.30u.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.

 Avond van de levensbeschou-
wing in Open Hofkerk, ingang 
Sportlaan vanaf 20u.

 Vierde Meetup GroenLinks 
over circulaire economie in 
het Oude Raadhuis, Dorps-
straat 9 vanaf 20u.

8 MAART
 Belastingspreekuur in biblio-

theek, Marktstraat,16 tot 18u.
 Sjoelen in dorpshuis De Ree-

de, Rijsenhout vanaf 19.30u.
 Paaskienen met Vogelvereni-

ging in ’t Kloosterhof, Clema-
tisstraat vanaf 20u.

  Lezing Groei & Bloei over 
Dominicaanse republiek in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u. 

 Verkiezingsdebat in The Beach 
aan Oosteinderweg 247a van-
af 20u.

Toneelvereniging brengt 
tragikomedie ‘Familie’
Kudelstaart - Na het succes van 
de Calendergirls dat afgelopen 
najaar het Dorpshuis heeft doen 
schudden op zijn grondvesten, 
staat er nu ook weer iets bijzon-
ders te gebeuren. Toneelvereni-
ging Kudelstaart is achter de 
schermen druk aan het repete-
ren voor een prachtig toneelstuk: 
‘Familie’, geschreven door Ma-
ria Goos. Dit bekende stuk stond 
eerder in alle grote theaters van 
Nederland en nu dus gewoon in 
Kudelstaart. Op 14, 21 en 28 april 
staan drie voorstellingen gepland 
en naar alle verwachting zal het 
die avonden rustig zijn in de stra-
ten van Kudelstaart en Aalsmeer. 
Niemand wil dit indrukwekkende 
stuk missen, toch?

Tipje van de sluier…
‘Familie’ is een tragikomedie over 
veertigers die zijn opgevoed met 
de frustraties van de jaren zes-
tig. Over wanhoop en verlangen 
naar liefde en geborgenheid. Va-
der Jan besluit zijn kinderen uit te 

nodigen voor een lang weekend 
skiën in Zwitserland. Een fijn he-
lemaal-samen-nu-het-nog-kan 
vakantie met het hele gezin om 
goede herinneringen op te ha-
len. Maar het wordt niet fijn en 
ook niet gezellig. Ieders oud zeer 
komt naar buiten. Teveel opge-
kropte woede, pijn en verdriet. 
En dat terwijl Moeder Els juist een 
leuke verrassing had.

Kaartverkoop
Zaterdag 31 maart start de kaart-
verkoop in het Dorpshuis van 
Kudelstaart van 11.00 tot 13.00 
uur. Vanaf dinsdag 3 april zijn de 
toegangskaarten à 10 euro per 
stuk te koop bij Gall & Gall in Ku-
delstaart en Bakkerij Vooges in de 
Zijdstraat van Aalsmeer. Meer in-
fo via de website www.toneelver-
enigingkudelstaart.nl of via fa-
cebook. De spelers kunnen niet 
wachten tot het doek weer open 
gaat en zij doen hun uiterste best 
u een prachtige avond te bezor-
gen!

Van links naar rechts en boven naar beneden: Rianne Middelkoop, Jitse 
Krenn, Liesbeth Zeldenthuis, Jos de Jong, Tiny Maas en Elisa Engel.
Niet op de foto: Iris de Rooij (regisseuse).

3e Culturele instuif KCA 
Aalsmeer - Zondag 4 maart orga-
niseert KCA voor de derde keer de 
culturele instuif. Dit keer worden 
met name de kandidaten voor de 
gemeenteraad uitgenodigd de 
culturele handschoen op te pak-
ken. Het is bekend dat er muzika-
le talenten onder de kandidaten 
zijn, maar ook uitingen in andere 

culturele disciplines zijn van har-
te welkom. Een piano is aanwe-
zig, andere instrumenten moe-
ten meegenomen worden. De in-
stuif begint om 15.30 uur in het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 
9. Aanmelden is niet echt nodig, 
maar kan (eventueel) bij Wilbert 
Streng via 06-22627963.

Zaterdagavond livemuziek
Little Boogie Boy Blues-
band in ‘Op de Hoek’
Kudelstaart - Café op de Hoek 
organiseert op zaterdag 3 maart 
vanaf 21.00 uur een live optreden 
van de Little Boogie Boy Blues-
band. De band  bestaat uit drie 
personen en beschikt over een 
zeer uitgebreid bluesrepertoire 
ofwel ‘Happy Blues’. Happy Blues 
is blues met een grote lach op 
het gezicht, hoe groot de ‘ernst’ 
van de bezongen tragedies soms 
ook is. Het mag hier en daar best 
wat over the top gaan, waarbij 
leed zó wordt uitvergroot dat het 
bijna lachwekkend wordt. Maar 
nummers mogen het publiek ook 
recht in het hart raken. Als de be-
zoekers maar wel altijd een leuke, 
ontspannen avond hebben, want 
daar is het de Little Boogie Boy 
Bluesband om te doen! De gebo-
ren Kudelstaarter Hein ‘Little Boo-
gie Boy’ Meijer is de leadzanger, 
speelt gitaar en harmonica. Zijn 
broer Harry Meijer zit achter de 
drums en Jan den Boer  is de bas-
sist. Hein’s kwaliteiten als front-
man, zanger en gitarist staan in 
blueskringen hoog aangeschre-
ven. Gezegend met een hese, 
donkere stem en een van nature 
opgewekte uitstraling weet de-
ze ‘Little Boogie Boy’ steeds meer 
mensen voor zijn muziek te win-
nen. Hij leeft voor de blues; dat 
verklaart ook zijn vele reizen naar 
Chicago en Mississippi. Harry is 
de twee jaar jongere broer van 
Hein en als kind maakten zij al sa-
men muziek. Harry heeft de erva-

ring die een bluesdrummer no-
dig heeft, blijft strak, past zich ge-
makkelijk aan en draagt ook nog 
zorg voor de achtergrondzang.                                                                                              
Het spelen van blues vergt een 
vrij groot improvisatievermo-
gen. Als íémand daar goed in is, 
dan is het wel bassist Jan den 
Boer, de ‘ouwe rot’ van de band.                                                                           
Jan heeft een klassieke conser-
vatoriumopleiding achter de rug, 
maar toen hij hier eenmaal van af 
was, ging hij doen wat hij eigen-
lijk werkelijk wilde: spelen in een 
bluesband. Kom aanstaande za-
terdag gezellig kijken en luisteren 
naar de Little Boogie Boy Blues-
band in café Op de Hoek aan de 
Kudelstaartseweg. De toegang is 
gratis.

Shaking Patsy live in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dagavond 3 maart weer een leuk 
liveoptreden in café Joppe in 
het centrum. Deze keer verzorgt 
Shaking Patsy een optreden. 
Shaking Patsy is een enthousias-
te jonge coverband bestaande 
uit zangeres Jolijn en haar drie 
trouwe bandleden. De viermans-
formatie komt uit Amsterdam en 
omstreken en speelt een zeer ge-

varieerd repertoire van the Police 
en Genesis tot AC/DC en the Kil-
lers. 
Hiermee staat Shaking Patsy ga-
rant voor een enthousiast en 
energiek optreden vol herken-
bare (dansbare) muziek. Het op-
treden van Shaking Patsy begint 
rond 21.30 uur en de toegang tot 
Joppe in de Weteringstraat is, zo-
als altijd, gratis!

Ieder weekend livemuziek 
Blues van Phil Bee’s Freedom 
zondagmiddag in The Shack
Oude Meer - Zondag 4 maart live 
op het podium in The Shack: Phil 
Bee’s Freedom, een band van een 
uitzonderlijke kwaliteit die al heel 
wat prijzen in de wacht heeft ge-
sleept. Een Hammond en Rhodes, 
twee fantastische solo-gitaris-
ten, strakke ritme tandem, en die 
prachtige soulvolle stem van Phil 
Bee. Een combinatie waarbij alles 
lijkt te kloppen. Uniek in Neder-
land en ver daar buiten. De band 
bestaat uit Phil Bee (lead zang), 
John F. Klaver (gitaar, zang), Pas-
cal Lanslots (Hammond, piano 
en ‘vintage keys’), Arie Verhaar 
(drums) en Carlo van Belleghem 
(bass). Een absolute aanrader dit 
zestal van Phil Bee’s Freedom.

Wild Romance en Drukwerk
Shpritsz & Cha Cha rocktour vrij-
dag 9 maart in The Shack! De 
naam ‘Wild Romance’ doet nog 
steeds de harten van vele mu-
ziekliefhebbers sneller kloppen. 

Onder leiding van Mister ‘Satur-
day Night’ himself, ster-gitarist 
Dany Lademacher, komt de Wild 
Romance op volle kracht terug op 
het podium in The Shack. Natuur-
lijk komen alle grote hits van Her-
man Brood & His Wild Romance 
ook voorbij. Stampend en strak, 
rock ’n roll die je ouderwets bij de 
keel grijpt. 
Je Loog Tegen Mij, Marianneke, 
Schijn ’n Lichtje op mij, Wat Dom, 
en het prachtige Hé Amsterdam. 
Bijna iedereen kan zich deze hits 
vast nog wel herinneren. Zon-
dagmiddag 11 maart zijn ze te-
rug in The Shack! De ‘ouwe baas’ 
Harry Slinger en de jonge honden 
Bram, George, Erik en Bas! 
The Shack is zondag 4 maart van-
af 15.00 uur geopend en het op-
treden van Phil Bee’s Freedom 
start rond de klok van 16.00 uur. 
Entree is 10 euro. Voor alle in-
fo: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   
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Dé vioolspecialist

Klassieke gitaar
 ‘Valencia’ 

van € 79,-    voor  € 69,-

Little Black Songbook
Ed Sheeran (70 songs)

€ 19,-

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

Sopraan ukelele
 ‘Ortega’ € 69,-

Klassieke gitaarLittle Black Songbook
AANBIEDING:

van € 79,-    voor  
TIP:

€19,-
KOOPJE:

Little Black Songbook
NIEUW:

Heerlijke boogie woogie 
van Eric-Jan in Bacchus
Aalsmeer - Op heerlijke boogie 
woogie met een vleugje blues 
werden de bezoekers van Bac-
chus afgelopen zaterdag 24 fe-
bruari getrakteerd. Het culture-
le café had pianist Eric-Jan Over-
beek uitgenodigd voor een op-
treden en deze virtuoos uit 
Nieuw-Vennep wist het publiek 
uitstekend te vermaken met een 
gevarieerd repertoire en leuke 
verhalen over zijn reizen naar zijn 
tweede vaderland, Amerika, en 
over zijn idool (de man die hem 
deed besluiten boogie woogie 
te gaan spelen) Fats Domino. On-
danks de ijzige kou hadden veel 
bezoekers de weg naar Bacchus 
gewaagd en allen hadden hier 
geen spijt van. Een heerlijk optre-
den met een ‘warm gevoel’ na af-
loop. 

Zaterdag filmavond
Komend weekend geen livemu-
ziek in het culturele café. Bac-
chus trakteert zaterdag 3 maart 
op een filmavond. Reken op een 
mooie documentaire waar na af-
loop nog best een ‘discussie-
boompje’ over opgezet kan wor-
den. De aanvang is 21.00 uur, zaal 

open vanaf 20.30 uur. De toegang 
is 3,50 euro per persoon.   

Billy Joel, Elton John en Beatles
En alvast noteren: Volgende week 
vrijdagavond 9 maart brengt zan-
ger en gitarist Daniel Roos met 
zijn Piano Man Band een tribu-
te aan Billy Joel en Elton John in 
Bacchus. Daniel is al vele jaren 
een groot liefhebber van de mu-
ziek van deze succesvolle muzi-
kanten. Geheid genieten van ‘Pia-
no Man’, ‘My Life’ en onder andere 
‘Your Song’. 
En zaterdagavond 10 maart op-
nieuw naar het culturele café in 
de Gerberastraat is een aanra-
der, want dan brengen zangeres 
Deborah J. Carter en Zandscape 
nieuwe (eigen) composities van 
bekende songs van The Beatles. 





WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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 bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 
8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op 
het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken 
via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, 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 verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw 
vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 
8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het be-
sluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke ziens-
wijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van 
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. 
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben 
en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil 
brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend. 
- Zwarteweg - Vuurdoornstraat, kadastraal bekend per-

ceel C 7289, 1431VH (Z-2018/010132), het afwijken 
van het bestemmingsplan ten behoeve van het reali-
seren van vier vrijstaande woningen

- Oosteinderweg 443, 1432 BJ (Z-2018/010429), het 
legaliseren van de bestaande binnenwanden op de 
schuurzolder en de verdiepingstrap

- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2018/010781), het 
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. daghoreca

- St. Janstraat 19, 1433 HT (Z-2018/010777), het 
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning

- Vlinderweg 232, 1432 MX (Z-2018/010881), het 
plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van 
de woning

- Machineweg 175, 1432 ER (Z-2018/010865), het uit-
breiden van de 1e verdieping van de woning

- Noordpolderweg 18, 1432 JH (Z-2018/010882), het 
uitbreiden van het bedrijfsgebouw d.m.v. een aan-
bouw

- Aalsmeerderweg 165, 1432 CK (Z-2018/011071), het 
plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de 
woning

- Stommeerweg 105, 1431 EV (Z-2018/011081), het 
aanpassen van de kleur van de kozijnen

- Rozenstraat 11, 1431 BL (Z-2018/011374), het ver-
breden van de dakkapel aan de voorgevel

- Berkenlaan 2 b, 1431 JE (Z-2018/011348), het ver-
breden van een in- en uitrit

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is 
ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 219, 1432 CM (Z-2018/002970), het 

realiseren van een bushalte d.m.v. het aanbrengen 
van een damwand in het talud van de watergang

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergun-
ning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo ver-
lengd. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Dorpsstraat 4, 1431 CD (Z-2017/057701), het afwij-

ken van het bestemmingsplan ten behoeve van ex-
ploitatie van een restaurant.

- Middenweg 11, 1432 DE (Z-2017/057897), het plaat-
sen van hekwerken, hellingbaan en 2 overheaddeu-
ren.

- Stommeerweg 74, 1431 EX (Z-2017/060703), het op-
richten van een woonhuis.

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte 
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Atalantalaan 35, 1432 NH (Z-2018/003511), het 

plaatsen van een tuinhuisje/berging. Verzonden: 22-
02-2018

- Beethovenlaan 90-94, 1431 WZ (Z-2018/005444), 
het maken van een nieuwe aanbouw aan de achterge-
vel van Ons Tweede Thuis. Verzonden: 22-02-2018

- Braziliëlaan 4 (Z-2017/063275), het oprichten van 
een bedrijvengebouw, het plaatsen van handelsrecla-
me, het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 
23-02-2018

- Project Nieuw Calslagen perceel nummer D 2309 en 
D 2310 kavel 16 (Z-2017/058311), het plaatsen van 
een tijdelijke woonvoorziening ten behoeve van de 
bouw van een woonhuis. Verzonden: 26-2-2018

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

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster ver-
wijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is 
aangevraagd:
- Mr. Jac Takkade 35 (Z-2018/010282) ML Hospitality 

Exploitatie Schiphol B.V. h.o.d.n. Renaissance Am-
sterdam Schiphol Airport ontvangen 19 februari 2018

Officiële Mededelingen
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en plan-
ning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon 
een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor 
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en 
vergunningen.

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

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervol-
gens ‘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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling 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 persoon-
lijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen 
de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in 
de commissievergadering kan een burger het woord voeren 
over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is 
dat niet mogelijk. In de commissievergadering krijgt een 
inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de leden toe te 
spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt. 

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, 
schuldhulpverlening, jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

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

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

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-
387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klach-
ten 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. Be-
reikbaar 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.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft 
aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed 
te informeren over zaken die uw directe leefomgeving 
aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte 
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net 
wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aals-

meer worden gepubliceerd op: www.officielebekend-
makingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt infor-
matie over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw 
mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante in-
formatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is 
gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple 
Appstore en voor Android-smartphones via Google 
Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakin-
gen’.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook 
nog op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij 
de balie Bouwen & Vergunningen op het gemeente-
huis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de in-
woners van een gemeente onder andere het woonadres 
vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wet-
telijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat 
het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt 
zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente 
constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, 
kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot 
een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat be-
tekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van 
zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de 
media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om 
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand 
naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspra-
ken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoor-
beeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aals-
meer maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om 
de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande 
persoon e/o personen ambtshalve op te schorten. Uit 
een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer 
woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Ba-
sisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer 
staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Grzesiak H.J. 23-02-2008 20-02-2018
Kowal M.A. 03-12-1984 20-02-2018
Krzak O. 17-09-2015 20-02-2018
Rauze K. 11-05-1985 20-02-2018
Szymańska K.P. 19-12-1995 20-02-2018
Wantoch Rekowski L.E. 11-10-1981 20-02-2018

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen heb-
ben voor het ontvangen van voorzieningen van de over-
heid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken 
een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van 
bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met 
de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het 
is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afde-
ling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier 
weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over 
gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BALIES GEMEENTEHUIS OP WOENSDAG 21 MAART 
OM 14.00 DICHT

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op woens-
dag 21 maart gaan alle balies in het gemeentehuis om 
14.00 uur dicht en is er geen avondopenstelling.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning 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 

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende terrasvergunning is aan-
gevraagd:
- Mr. Jac Takkade 35 (Z-2018/010282) ML Hospitality 

Exploitatie Schiphol B.V. h.o.d.n. Renaissance Am-
sterdam Schiphol Airport ontvangen 19 februari 2018

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
3 van de drank- en horecawet de volgende drank- en ho-
recavergunning is aangevraagd:
- Mr. Jac Takkade 35 (Z-2018/010282) ML Hospitality 

Exploitatie Schiphol B.V. h.o.d.n. Renaissance Am-
sterdam Schiphol Airport ontvangen 19 februari 2018

TER INZAGE 
t/m 08-03-18 Zakelijke beschrijving overeenkomst tot 

kostenverhaal Machineweg – Het Rooie 
Dorp Aalsmeer i.v.m. wijziging van het 
bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde 
(m.b.t. de kadastrale percelen gemeen-
te Aalsmeer, sectie B, nummers 4672 t/m 
4675, ter grootte van in totaal 13.938 
m², gelegen aan de Machineweg 49 t/m 
131 te Aalsmeer) 

t/m 08-03-18 Zakelijke beschrijving overeenkomst tot 
kostenverhaal Locatie Vrouwentroost 
Zuid (Kudelstaartseweg 92 te Aalsmeer) 
i.v.m. wijziging van het bestemmings-
plan “Uiterweg – Plasoevers 2005” m.b.t. 
de kadastrale percelen gemeente Aals-
meer, sectie D, nummers 3226, 3227 en 
3228, ter grootte van 4.129 m².

t/m 16-03-18 Besluit tot voornemen van aanwijzing 
tot gemeentelijk monument het Wacht-
huisje, gelegen aan de Uiterweg 222.

t/m 23-03-18 Concept Algemene subsidieverordening 
Aalsmeer 2018

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL





Amstelveen - Tess is ontzettend 
stoer, de stoerste van de straat. 
Ze stampt in plassen en klimt in 
bomen. Tommie is de grote broer 
van Tess. Hij is wel twee jaar ou-
der en dat is heel veel. Je zou 
denken dat Tommie nog stoer-
der is, toch? Maar hij durft eigen-
lijk heel weinig en schrikt over-
al van. Hij houdt niet van bui-

tenspelen en blijft liever binnen 
om te tekenen. Maar Tess wil sa-
men met haar broer op avontuur. 
Misschien lukt het om haar gro-
te broer stoerder te maken. Als hij 
tenminste zijn gezicht durft te la-
ten zien. Maar is Tess eigenlijk zelf 
wel zo stoer? En is zij nooit eens 
ergens bang voor?
Een grappige mimevoorstelling 
voor kinderen vanaf 2 jaar en ou-
ders. Een voorstelling over sa-
men willen spelen, over sterk zijn, 
over broers en zussen, over din-
gen durven en bang zijn. ‘Stoe-
re Broer’ is te zien in het Amstel-
veens Poppentheater op zondag 
4 maart om 14.30 uur. Toegangs-
prijs 8,50 euro. Reserveren kan via 
020-6450439; info@amstelveens-
poppentheater.nl of via www.am-
stelveenspoppentheater.nl
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Mimevoorstelling ‘Stoere 
Broer’ in Poppentheater

Optreden met gitarist Erwin van Ligten

Beatrice van der Poel te 
gast bij Bob en Gon
Aalsmeer - Welke uitspraak hoort 
bij u/jou?  “Komt Beatrice van der 
Poel naar Aalsmeer bij Bob en 
Gon? Wat te gek, zij is geweldig!” 
Of: “Beatrice van der Poel? Nog 
nooit van gehoord.” Voor diege-
nen van de eerste uitspraak: Ja, 
zondag 25 maart is zij te gast bij 
Bob en Gon en voor wie de twee-
de uitspraak telt, deze voorbe-
schouwing: Beatrice  van de Poel 
(1966) is liedjesschrijfster en ste-
mactrice (leest onder andere 
boeken van Saskia Noort en Nic-
ci French voor). Zij volgde op de 
Rietveld academie de opleiding 
audiovisueel. 

Hartverwarmend en extatisch
Volgens de media zingt Beatri-
ce hallucinerend, extatisch, hart-
verwarmend. Met haar prachti-
ge montere weemoedige liedjes 
weet zij de harten te stelen van 
het publiek. Daarbij vertelt zij op-
gewekte en komische verhalen 
over de alledaagse waanzin en 
melancholie. 
Dus, zondag 25 maart staat de be-
zoekers van Bob en Gon weer een 
aantal uren te wachten die deze 
dag tot iets bijzonders maakt. 

Forever 27
In het programma ‘Forever 27‘ 
zingt Beatrice, op gitaar bege-
leidt door Erwin van Ligten (1957 

Surabaya), de wereldberoemde 
songs van de Club van 27. Een 
groep legendarische muzikanten 
die voor eeuwig 27 jaar blijven. 
Hun namen zijn Janis Joplin. Jimi 
Hendrix, Amy Winehouse en hun 
songs zijn vrijwel bij iedereen be-
kend. Stel dat u niet echt bekend 
bent met deze muziek: Kom dan 
kennismaken met deze bijzonde-
re artiesten in het leukste intieme 
theater van de regio. Er zijn nu 
nog een aantal kaarten te verkrij-
gen bij Wijnhandel Wittebol in de 
Ophelialaan 161.

Kunst aan de wand
Het programma begint om half 
vier en om kwart voor drie gaat 
de zaal van het knusse theater in 
Studio’s Aalsmeer open. De be-
zoekers worden als altijd naar 
hun plaatsen gebracht door gast-
heer Bob en gastvrouw Gon. Er 
liggen ruikende rozen op tafel 
die na afloop mee naar huis ge-
nomen mogen worden. Er zal, 
als vanouds, kunst aan de wand 
hangen, op de tafels branden de 
lampjes en de bezoekers kunnen 
genieten van een glas wijn of een 
ander drankje met een heerlijke 
snack en natuurlijk van een fan-
tastische performance van Beatri-
ce van der Poel en Erwin van Lig-
ten.
Janna van Zon

Project ‘Do It!’ stimuleert jongeren
Film in Fort Kudelstaart 
verdient herhaling!
Aalsmeer - Vrijdagavond 23 fe-
bruari organiseerden leerlin-
gen van de Groenstrook hun eer-
ste eigen filmfestival in het Fort 
Kudelstaart. Een experiment 
dat werd aangemoedigd door 
Lennard Gols van Cultuurpunt 
Aalsmeer. Onder de vlag van het 
project ‘Do it!’ enthousiasmeert 
deze bevlogen combinatiefuncti-
onaris jongeren tot eigen culture-
le initiatieven. En dat zij daar ge-
hoor aan geven, bleek wel op de-
ze koude vrijdagavond. 
Derde klas leerlingen zorgden 
voor een leuke ontvangst met 
warme thee. Binnen brandden de 
heaters en was er vrolijke sfeer-
verlichting in de twee zaaltjes 
waar twee verschillende films 
werden gedraaid. Over de keu-
ze van de films waren de leerlin-
gen niet over één nacht ijs ge-
gaan. ‘De één wilde Harry Pot-
ter en anderen Alice through the 
looking glass. “Wij hebben net zo-
lang gestemd tot wij er uit waren. 
Het werd de film  over Alice een 
fantasie film waar allerlei gewel-
dige avonturen worden beleefd 
en waarin de tijd een belangrijke 
rol speelt. Over de film Belle and 
the Beast waren wij het snel eens.
Je kan de tijd niet veranderen”, al-
dus de leerlingen. 

Wat een vondst!  
Gidsen Jan van Veen en Robert 
van Unen vertelden vooraf aan de 

films in een verkorte versie over 
het ontstaan van het Fort, dat 
deel uitmaakt van de Stelling van 
Amsterdam. Het werd een aar-
dig wetenswaardig geschiedenis-
lesje. En toen begon de film waar 
een ieder tenslotte voor geko-
men was. Het geluid en het beeld 
van de film was perfect, de pop-
corn tussendoor uitgedeeld ging 
er in als koek. 

Voorkeur voor Belle
De voorkeur van de jongeren 
was duidelijk: Belle en the Beast, 
er moesten stoelen worden bij-
gezet en er werd erg veel gela-
chen. Terwijl degenen van boven 
de 20 toch meer belangstelling 
toonden voor het meisje Alice 
dat door een magische spiegel 
verdwijnt en terecht komt in bij-
na Escher-achtige wereld. Alice is 
een pittige dame die haar man-
netje staat. “Je moet geloven dat 
het onmogelijke mogelijk is. En, 
zij bewijst dat dit nog niet zo’n 
gek idee is. En daarbij is zij ook 
nog wijs. Je kan de tijd niet veran-
deren maar je kan er wel wat van 
leren.’” Geleerd hebben de der-
de Groenstrook klassers van deze 
avond zeker. Zij vonden het hele-
maal te gek om te doen. En abso-
luut voor herhaling vatbaar. Met 
de steun van Lennard Gols blijft 
een vervolg niet uit. Ideeën zijn er 
al genoeg!
Janna van Zon

Miniverzameling over ballonnen
Lezing over fiscale zegels 
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandag 5 maart 
houdt de Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar maandelijkse bij-
eenkomst in Het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6. Sjaak Bur-
gers geeft deze avond een kijkje 
in het rijk van de fiscale zegels in 
Nederland. Misschien gaat hij in 
het Oosten of Zuiden ook wel de 
grens over. Meer weten over het 
gebruik van fiscale zegels? Iedere 
belangstellende is welkom. 
Tijdens en na de presentatie kun-
nen er ook vragen gesteld wor-
den. 
De avond begint om 20.00 uur, 

de zaal is al vanaf 19.15 uur open, 
ten eerste om de kavels te bekij-
ken welke geveild gaan worden 
en ten tweede om even bij te pra-
ten. Er zijn nu weer  mooie ka-
vels in de veiling om de ‘gaten’ in 
de verzameling te vullen. Op de 
website zijn vele afbeeldingen te 
zien van de te veilen kavels. Dus 
kijk ook eens op www.postzegel-
verenigingaalsmeer.nl.
Ook is er een minipostzegelver-
zameling te bezichtigen van Cor 
van Meurs over ‘Ballonnen’, welke 
zeer de moeite waard is om te be-
kijken. 

‘Zing Nederlands met 
me’ in bibliotheek
Amstelveen - Na een succesvolle 
eerste editie afgelopen december 
is op zondag 25 maart de tweede 
editie van ‘Zing Nederlands met 
me’ in de Bibliotheek Amstelland 
aan het Stadsplein. Naast gezellig 
met elkaar zingen, biedt het zan-
guurtje een uitgelezen kans om 
nieuwe Nederlandse woorden en 
nieuwe mensen te leren kennen.  
Bibliotheken en cultuurcentra in 
het hele land organiseren al lan-
ger ‘Zing Nederlands met me’.

Plezier in taal
‘Zing Nederlands met me’ is in de 
eerste plaats bedoeld voor an-
derstaligen om op een leuke ma-
nier Nederlands te leren. Maar 
het is uitdrukkelijk ook de be-
doeling dat mensen met Neder-
lands als moedertaal mee ko-
men zingen. Onder begeleiding 
van Laetitia Leemans, docente 
bij Platform C | Muziek- en Dans-
school Amstelveen, en met mu-
zikale ondersteuning van Anton 
Furnée van de bibliotheek aan 
de piano worden er van 15.00 tot 
16.00 uur samen Nederlandstali-
ge evergreens gezongen. Van An-
nie M.G. Schmidt tot André Hazes. 
Deelname is gratis en reserveren 

is niet nodig. Daphne Janson, di-
recteur van de Bibliotheek Am-
stelland: “Samen met het Taalhuis 
ontvangt de bibliotheek al jaren 
mensen die de Nederlandse taal 
komen leren en oefenen met hun 
taalmaatjes. Door haar laagdrem-
pelige vorm past ‘Zing Neder-
lands met me’ daar heel goed bij. 
We breiden deze samenwerking 
graag nog verder uit. Dit keer or-
ganiseren we ‘Zing Nederlands 
met me’ samen met onze cultuur-
partner Platform C | Muziek- en 
Dansschool Amstelveen. Het ple-
zier in taal kunnen we op deze 
manier nog verder verspreiden.”

Uit alle windstreken
Marcel Jansen, directeur Platform 
C vult aan: “Dat muziek maken 
en vooral zingen helpt bij het le-
ren wordt steeds breder onder-
kend. Waarom dit alleen aan kin-
deren gunnen? Bij Platform C-on-
derdeel Volksuniversiteit Amstel-
land, leren immers honderden 
volwassenen per jaar Nederlands. 
Daarom is het fijn om dit samen 
met de bibliotheek ook in Am-
stelveen op te pakken. Voor men-
sen uit alle windstreken en van al-
le leeftijden!”

Soundsation presenteert 
‘A musical sensation’
Kudelstaart - Al ruim anderhalf 
jaar zijn de leden van popkoor 
Soundsation bezig met het instu-
deren van liederen uit maar liefst 
vier musicals. Deze liederen gaan 
ten gehore gebracht worden tij-
dens twee concerten op vrijdag 
23 en zaterdag 24 maart aan-
staande. En zoals dat gaat in een 
musical: Het wordt niet alleen ge-
nieten van zang, maar ook van to-
neelspel en decor. Dirigente Ir-

ma Zethof is in de laatste weken 
voorafgaand aan dit concert sa-
men met het koor, zoals zij het 
noemt, aan het ‘aflakken’: de laat-
ste puntjes worden op de i gezet 
en de lastigste melodielijnen keer 
op keer herhaald. Het belooft een 
meeslepende avond te worden 
met prachtige liederen uit ‘The Li-
on King’, ‘Les Miserables’, ‘Grease’ 
en ‘Joseph and the Amazing tech-
nicolour dreamcoat’. Deze avond-

vullende concerten worden ge-
geven in De Spil in Kudelstaart, 
aanvang beide avonden 20.00 
uur. 
Enthousiast geworden? Koop 
dan een toegangskaartje voor 
12,50 euro en dit bedrag is inclu-
sief een consumptie in de pauze. 
Entreebewijzen zijn verkrijgbaar 
via de website www.popkoor-
soundsation.nl en in de voorver-
koop bij het Het Boekhuis in de 
Zijdstraat, Jouw Marktkraam in 
de Ophelialaan, Annemiekes Kra-
merie aan de Machineweg en De 
Marskramer in winkelcentrum 
Kudelstaart.

Filmhuisfilm bij 
de Zin-Inn

Aalsmeer - De Zin-Inn  van de 
Doopsgezinde Gemeente presen-
teert graag films met inhoud, ook 

wel filmhuisfilms genoemd die de 
mogelijkheid bieden tot discus-
sie achteraf. Op dinsdag 6 maart 
wordt weer zo’n film gedraaid. 
In verband met de vertoningsli-
centie mag geen titel van de film 
vermeld worden. Voor informatie 
over de inhoud van de film en de 

Over presenteren, slijm en 
wijn op Radio Aalsmeer

Aalsmeer -  Het gaat deze week 
onder andere over presente-
ren , slijm en over wijn bij Radio 
Aalsmeer. Esther Sparnaaij ont-
vangt vandaag (donderdag 1 
maart) in haar talkshow ‘Echt Es-
ther’ Marije Wielenga, de Neder-
lands kampioene speechen van 
2017. Als presentatie-expert, trai-
ner en dagvoorzitter helpt zij pro-
fessionals en bedrijven om hun 
authentieke boodschap te vin-
den en uit te dragen. Volgens Ma-
rije mag je alle tips en trucs ver-
geten bij het geven van een pre-
sentatie. Het belangrijkst is dat je 
iets van jezelf laat zien. Dat valt 
niet altijd mee, weet zij uit erva-
ring. Esther is benieuwd hoe Ma-
rije zo’n goede spreker is gewor-
den, zat dat er van kleins af aan 
al in? Luister naar de speech tips 
van Marije, donderdag tussen 
20.00 en 21.00 uur. Vragen kun-
nen vooraf gemaild worden naar 
esther@radioaalsmeer.nl.

Slijm maken in ‘Let’s Go’
Vrijdag sluiten Kim en Laurens 
in ‘Let’s Go’ op de radio de voor-
jaarsvakantie af. Ze gaan het heb-
ben over slijm, want dat is hele-
maal hip om zelf te maken. In ver-
schillende kleuren en met of zon-
der glitters. Er bestaan zelfs slijm-
boeken en heel veel Youtube 
filmpjes. Vorige week vroeg Kim 
om het ultieme slijmrecept en of 
ze die gevonden is te horen in de 
uitzending. Heb jij er een? Mail 

Nederlands kampioene speechen 
2017: Marije Wielenga. Donderdag is 
zij te gast in de talkshow ‘Echt Esther’.

naar letsgo@radioaalsmeer.nl. 
Voor de Stichting Living Memo-
ries organiseert zij op 17 maart 
een workshop krachtstokjes ma-
ken om geld in te zamelen. Ze 
komt vertellen wat het is en hoe 
het bijdraagt aan de actiedag 
Let’s Make Memories op 24 maart 
van de stichting.

Wijnkenner in ‘Door de Mangel’ 
Afgelopen maandag was Lex 
Berghuis de 201e gast in de talk-
show ‘Door de Mangel’. Presen-
tatoren Mylene en Elbert Huijts 
vroegen ‘Mister Kunstkast’ al-
les over dit kunstzinnige pro-
ject. Berghuis deed het idee op 
in Australië en wist dit project tot 
zijn eigen verbazing heel snel in 
Aalsmeer uit te rollen. Berghuis 
wilde graag dat anderen de saaie 
elektriciteitskasten gingen ‘opleu-
ken’, maar heeft zelf ook een kast 
op het Praamplein onderhanden 
genomen. In zijn jeugd was Lex 
een graffitispuiter en dat leverde 
hem uiteindelijk een taakstraf op. 
In 2013 is de geboren Wilnisser 
naar het Burning Man-festival in 
Nevada (USA) geweest. En er zijn 
plannen om dit jaar weer te gaan. 
Natuurlijk is de communicatiead-
viseur bij de FNV op zoek gegaan 
naar een opvolger. Lex heeft als 
202e gast André de Jeu uitgeno-
digd. “Hij heeft als salesman een 
lekkere babbel en met zijn heerlij-
ke wijnen een interessant verhaal. 
Ik wil graag van hem weten wat 
hij zelf nu de lekkerste wijn vindt”, 
aldus Berghuis. Het antwoord op 
deze vraag is komende maandag 
vanaf 19.00 uur te horen in ‘Door 
de Mangel’. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren via 105.9 FM in de 
ether, 99.0 FM op de kabel, digi-
taal radiokanaal 868 (Caiway) en 
via www.radioaalsmeer.nl. Elke 
dag brengt Radio Aalsmeer infor-
matieve en interessante program-
ma’s. In de nacht en doordeweeks 
overdag kan genoten van fijne 
non-stop muziek. 

filmagenda kan een mail gestuurd 
worden naar filminn@dgaalsmeer.
nl. Kom dinsdag langs en laat je 
verrassen. Adres: Zijdstraat 55. 
Toegang is 5 euro en dit bedrag 
is inclusief koffie of thee. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur, aanvang 
van de film is 20.00 uur.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Bianca: ‘Zaai verstaat de 
taal van de ondernemer’
Aalsmeer - Wegens het succes 
van het coach project Zaai biedt 
de gemeente ook dit seizoen star-
tende ondernemers de mogelijk-
heid zes maanden een coach tra-
ject te volgen bestaande uit een 
aantal masterclasses, intervisie 
avonden, individuele en plenai-
re coachsessies. 19 Zaailingen ne-
men deel aan het project dat me-
de wordt ondersteund door On-
dernemend Aalsmeer en Rabo-
bank Regio Schiphol.

Samen wijs in onderwijs
Zij bestaan echt; Mensen die van 
kind af aan weten wat zij willen 
worden. Bianca Voorhorst is daar-
van een lichtend voorbeeld. Haar 
wijze van schooltje spelen was al-
tijd net even iets anders, serieu-
zer zou je kunnen stellen. Via het 
MBO - want dan mocht je een 
jaar eerder stage lopen - volg-
de zij haar opleiding en koos zij 
niet zoals oorspronkelijk was be-
dacht voor het kleuteronderwijs 
maar voor speciaal onderwijs. “In 
mijn stage jaar werd voor mij nog 
duidelijker dat ik wilde gaan wer-
ken met kinderen die extra hulp 
bij het leren nodig hebben.” Acht 
jaar werkte Bianca als docent op 
een basisschool, daarna koos zij 
voor een school die op zoek was 
naar een remedial teacher en ook 
daar verbleef zij acht jaar. Een 
aantal leerlingen had echter meer 
ondersteuning nodig, eigenlijk 
moesten zij dagelijks een uurtje 
worden bijgespijkerd. Voor deze 
baan kwam er van overheidswe-
ge geld vrij en werd er ook de eis 
gesteld dat het moest gaan om 
een ZZP’er die kon worden inge-
huurd via de school. Min of meer 
op verzoek van de schooldirectie 
besloot Bianca dat zij zelf die stap 
zou nemen. Dus geen vaste baan 
meer, maar als ZZP’er verder. Be-
slist geen verkeerde stap, consta-
teert zij. “Nog één dag ben ik vast 
verbonden aan school en de an-
dere dagen rijd ik als ZZP’er van 
Uithoorn naar Wilnis en Aalsmeer 
naar een aantal verschillende 
scholen die mij inhuren.”

Creatief denken
“Het werk is heel fi jn om te doen. 
Ik blijf net zo lang zoeken naar 
een methode tot de leerstof 
wordt begrepen en beklijft. De 

leidraad is de eigen school me-
thode - voor mij is de samenwer-
king met de school heel belang-
rijk - maar ik gebruik mijn eigen 
materialen en creativiteit om de 
leerstof begrijpelijk te maken. 
De leerlingen die ik begeleid zijn 
vaak kinderen die op school met 
zoveel verschillende niveau’s te 
maken krijgen. Wanneer je de-
ze kinderen één op één begelei-
ding kunt geven, krijgen zij de 
persoonlijke aandacht die zij no-
dig hebben. Kijk, ieder kind is er-
gens goed in. Het is aan mij om 
een band met hen op te bouwen 
en deze kracht te vinden. Er moet 
een vertrouwensrelatie ontstaan 
waardoor de leerlingen meer ple-
zier in het leren krijgen, ook din-
gen willen doen waar zij minder 
goed in zijn. Wanneer een leer-
ling dus zegt: ‘Maar juf je komt 
volgende week toch wel?’ is dat 
heerlijk om te horen, er wordt 
door hen op mij gerekend.’”

De kracht van Zaai 
“Een collega uit Uithoorn maakte 
mij op Zaai attent. Zijn: ‘Ik had ge-
wild dat ik zo een geweldige on-
dersteuning had kunnen krijgen 
toen ik als ZZP’ er begon’, heeft 
mij aan het denken gezet. In be-
gin had ik nog best wat twijfels, 
maar Kirsten Verhoef heeft mij 
kunnen overtuigen. Ik heb mijn 
pitch gedaan en voldeed aan de 
eisen.” Bianca heeft geen mo-
ment spijt het coachtraject van 
Zaai te hebben gevolgd. “Ik heb 
er zoveel puntjes uitgehaald waar 
ik iets aan heb. Mij staat nu veel 
duidelijker voor ogen wat ik wil, 
wat mijn doel is en hoe dat te be-
reiken. Juist als ZZP’er, waarin je 
zoekt naar de vrijheid maar ook 
in een bepaalde mate zekerheid 
nodig hebt, vervult Zaai een be-
langrijke rol. Als ik mijn antwoor-
den van de eerste bijeenkomst 
vergelijk met de antwoorden van 
nu dan wordt duidelijk dat mijn 
groei mede door Zaai mijn ver-
wachting ver heeft overtroff en. 
Zaai verstaat de taal van de on-
dernemer!’”
Meer weten over Zaai? Bel hier-
voor naar Kirsten Verhoef, project 
organisatie, via 0297-366182 of 
stuur een mail: kirsten@syltsup-
port.nl
Janna van Zon 

Bestuurders Greenport 
tussen de cactussen
Kudelstaart - Het bestuur van 
Greenport Aalsmeer gaat regel-
matig op bezoek bij bedrijven 
in de regio om te horen wat er 
speelt in de sector en te bekijken 
wat partijen voor elkaar kunnen 
betekenen. Op 19 februari gingen 
stichtingsbestuurders Jeroen No-
bel, Yvonne Peters en Coen Me-
ijeraan en de bestuurder Innova-
tie Ad Verburg op werkbezoek bij 
Ubink B.V. in Kudelstaart. Ubink is 
in 1927 gestart en een echt fami-
liebedrijf met nu al de vierde ge-
neratie. Ze hebben 60.000 vier-
kante meter kassen met cactus-
sen en succulenten. Ook hebben 
ze 25 hectare met planten in Te-
nerife waar geen kassen nodig 
zijn. Het vervoer van de planten 
kan deels per boot en trein. Het 
grootste deel van de klanten zit 
bij Floraholland. De grootste af-
zet is behalve in Nederland ook 
in Duitsland en Scandinavië. Ze 
hebben een paar 100 soorten in 
hun assortiment. Ubink is Foun-
ding father van ‘Bbenefi ts of na-
ture’. Vanuit deze organisatie 
komt er een webwinkel voor par-
ticulieren. Ze zien namelijk dat de 
internetverkoop groeit. Ubink zet 
jaarlijks 10 miljoen cactussen en 
succulenten af en kweekt deze 
op 6 hectare kas. Hiermee heeft 

het 20% van de Europese markt. 
Een uitdaging voor het bedrijf is 
de arbeidsmarkt. Het is name-
lijk lastig om mensen te krijgen. 
Verder is de levering van warm-
te zonder gebruik van aardgas 
belangrijk. Hier draagt de Green-
port Aalsmeer aan bij. Gert Ubink: 
“Het is voor ons belangrijk om in 
het centrum van de Greenport te 
zitten. Greenport Aalsmeer is be-
langrijk. Zij zetten zich in voor 
Groen Onderwijs en voor zaken 
als warmtenet en verbetering van 
de logistiek. Ook het Experience 
centre Floriworld kan een boost 
geven voor de sector.“

Wereldhandelscentrum
Greenport Aalsmeer is het we-
reldhandelscentrum voor bloe-
men en planten. Meer dan 50.000 
mensen werken in de sierteelt en 
aanverwante bedrijven in Green-
port Aalsmeer. De Greenport 
bundelt de kennis en kunde van 
vele partijen om de internationa-
le concurrentiepositie van de re-
gio te versterken. Op die manier 
helpt Greenport Aalsmeer onder-
nemers vooruit. In het bestuur 
van de Greenport zitten verte-
genwoordigers van gemeenten, 
provincie, bedrijfsleven en (on-
derwijs)instellingen.

Op donderdag 15 maart in The Beach
Ondernemersavond: 
‘Ondernemen = Topsport’
Aalsmeer - Ondernemend 
Aalsmeer, de gemeente Aalsmeer 
en de Rabobank nodigen onder-
nemers van Aalsmeer uit voor 
een ondernemersavond op don-
derdagavond 15 maart tijdens 
het Blooming Beach Aalsmeer, 
een spectaculair internationaal 
beachvolleybal toernooi wat 
wordt gehouden van 15 tot en 
met 18 maart in the Beach aan 
de Oosteinderweg 247a. Tevens 
is deze avond de kick-off  van het 
Aalsmeer Flower festival 2018 
en zijn er tal van andere activi-
teiten rondom ondernemen in 
Aalsmeer. 

Ex-topsporters
Voor deze avond zijn een drietal 
ex-topsporters en ex-Olympiërs 
uitgenodigd, die na hun carrière 
ieder op hun eigen wijze actief in 
het bedrijfsleven zijn gestapt.
Bram Ronnes, op dit moment 
technisch directeur bij de Neder-
landse Volleybalbond en enke-
le jaren geleden verantwoorde-
lijk voor het project ‘Goud op de 
Werkvloer’ van Randstad Neder-
land, waarbij de tweede carrière 
van de topsporter centraal staat, 
is gespreksleider van het panel 
op deze avond. In dat panel zit-
ten verder Heleen Crielaard en 
Roy Heiner. Het thema van de-
ze avond is, heel toepasselijk, 
‘Ondernemen = Topsport’. Hel-
een Crielaard is ex-volleybalster 
en op dit moment Hoofd marke-
ting & communicatie Rabobank 
Nederland. Ze speelde in het Ne-
derlands dames volleybalteam op 
de Olympische Spelen van Bar-
celona in 1992, waar zij met haar 
team zesde werd. In 2016 heeft ze 
een geheel nieuwe marketing af-
deling opgezet binnen de Rabo-

bank. Onderdeel van dit veran-
deringstraject is het opzetten van 
een uitgebreid Agile opleidings-
traject en de marketing academy. 
Roy Heiner is één van de meest 
bekende en gerenommeerde 
wedstrijdzeilers in Nederland. Zijn 
ervaring strekt zich uit over diver-
se zeilklassen en verschillende 
typen wedstrijden. Hij nam vier 
keer deel aan de Olympische Spe-
len, won in 1996 in Atlanta een 
bronzen medaille in de Finn klas-
se, werkte voor Oracle BMW Ra-
cing in de America’s Cup en bege-
leidde meerdere projecten in de 
Volvo Ocean Race. In 1996 richt-
te hij naast al zijn zeilactiviteiten 
zijn eigen bedrijf Team Heiner 
op, waarin topsport en bedrijfs-
leven elkaar op professionele wij-
ze ontmoeten. Roy was als Techni-
cal Sailing Director van Team ABN 
AMRO in de Volvo Ocean Race 
2005/2006 verantwoordelijk voor 
de overwinning van het prestigi-
euze zeilteam in deze heroïsche 
race om de wereld. Daarnaast is 
Roy – samen met Arnoud Hum-
mel – partner van Team Heiner 
Management Programmes.

Internationale topwedstrijd
De inloop voor de ondernemers-
avond op 15 maart is vanaf 19.00 
uur. Het programma start om 
19.30 uur en eindigt om circa 
20.45 uur. Daarna is er rond 21.00 
uur gelegenheid om een interna-
tionale topwedstrijd van de World 
Tour te volgen vanaf het VIP-deck. 
Toegang is geheel gratis, inclu-
sief drankjes. Aanmelden vooraf 
is noodzakelijk en kan via de site 
van Ondernemend Aalsmeer. On-
dernemers en andere belangstel-
lenden zijn van harte welkom op 
donderdag 15 maart aanstaande.

Scotch & Soda aanwinst 
voor Green Park 
Aalsmeer - Wethouder Economi-
sche Zaken Ad Verburg heeft sa-
men met Dick van der Harst, di-
recteur Green Park Aalsmeer, 
het bedrijf Scotch & Soda B.V. 
op bedrijventerrein Greenpark 
Aalsmeer bezocht. Ze kregen een 
rondleiding door de warehouse-
manager Alain Braspenning. Het 
van oorsprong Nederlandse be-
drijf begon in 1985 en is nu in 
handen van Amerikaanse aan-
deelhouders. Scotch & Soda ver-
koopt kleding in 44 landen. In to-
taal verkopen ze vanuit Aalsmeer 
acht miljoen stuks kleding per 
jaar. Ook zijn er magazijnen in on-
der andere Hong Kong en Ameri-
ka. In Aalsmeer werken 130 men-
sen. De kleding wordt onder an-
dere in India, Turkije, China, Ita-
lië en Pakistan gemaakt. Het ver-
voer van de kleding gaat over het 
algemeen met boten met con-
tainers en daarna met vrachtver-
voer. In Aalsmeer heeft Scotch & 
Soda 13.500 vierkante meter in 
gebruik

Goede bereikbaarheid
Alain Braspenning van Scotch & 
Soda: “Wij zijn heel blij met de 
vestiging op bedrijvenpark Green 
Park Aalsmeer. De ligging is erg 
goed. De bereikbaarheid is heel 
belangrijk voor ons. Je bent zo 
op de A4, A2 en A9. Ook komen 
er veel klanten via Schiphol naar 
Scotch en Soda, dus de locatie 

dicht bij Schiphol is ook belang-
rijk. Ook ziet het bedrijventerrein 
er heel verzorgd uit, dus kunnen 
we goed onze klanten ontvan-
gen.” Wethouder Verburg: “Het 
bedrijf Scotch & Soda is een aan-
winst voor Green Park Aalsmeer. 
Het bedrijf maakt een sterke 
groei door. Het heeft net als de 
sierteelt een grote logistieke uit-
daging. De nieuwe collectie moet 
heel snel naar alle winkels in 44 
landen. Ook is het een bedrijf dat 
steeds in moet spelen op veran-
deringen in de markt en de veran-
deringen in de mode. Hier gaan 
ze gezien de groei die ze doorma-
ken heel goed mee om.” 

Tachtig eigen winkels
Het merk Scotch & Soda werd in 
1985 opgericht. De toen 24-ja-
rige Laurent Hompes lanceerde 
een collectie herenkleding onder 
die naam en verwierf bekend-
heid met vernieuwende ontwer-
pen voor jassen: sportieve jacks 
met capuchons in felle kleuren 
die bovendien betaalbaar waren. 
Drie jaar geleden begon Scotch 
met het openen van eigen win-
kels. Momenteel heeft het bedrijf 
meer dan tachtig eigen winkels in 
Nederland, Duitsland, Engeland, 
Oostenrijk en Frankrijk, maar ook 
in Amerika en Canada. In Austra-
lië, Turkije, Frankrijk, Italië en een 
aantal andere landen zitten fran-
chise winkels. 

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 7 maart, een 
heerlijk 3-gangen diner met 
o.a. ham - prei cocktail, 
gegrilde kipspies, shaslick 
saus, Parijse worteltjes + 
verse tuinkruiden, boeren 
salade, aardappelkroketjes 
en chipolatapudding voor 
maar € 12,50.

Vrijdag 9 maart kunt u 
genieten van een 3-gangen 
diner bestaande uit: Franse 
uiensoep, medallions van 
varkenshaas in champig-
non - roomsaus met rijst, 
doperwten, ham en bieslook, 
witlofsalade en chocolade 
ijs. Voor maar € 14,- . 
Voor reserveringen tel. 
0297-82097

Crea middag in Voor Elkaer
Op dinsdag 13 maart gaan 
we tijdens de creatieve 
middag een Paaskrans met 
eieren en veren maken van 
14.30-16.30 uur. Graag van 
tevoren opgeven bij een van 
de gastvrouwen/heer.

KLassiek concert in 
Zorgcentrum Aelsmeer
op woensdag 14 maart is er 
om 15.00 uur een klassiek 
concert van ‘‘Stichting Mu-
ziek in Huis’’ in Zorgcentrum 
Aelsmeer. U bent van harte 
welkom. 

Media in ‘‘Voor Elkaer’’
In wijkpunt Voor Elkaer 
worden tal van activiteiten 
georganiseerd. Op woens-
dagmorgen is het tijd voor 
Media. 
Dit houdt in dat u terecht 
kunt met al uw vragen/ 
problemen over uw mobiel, 
laptop of tablet. 
Samen proberen we dan een 
oplossing te vinden zodat 
u met plezier gebruik kunt 
maken van uw apparaat. 
En... dit alles geheel gratis. U 
bent van harte welkom op 7 
maart van 9.30-11.45 uur. 
Schroom niet en loop eens 
vrijblijvend binnen, 
we hopen tot ziens!

Activiteiten overzicht

Zomer- en avondrit met 
Bromfi ets Genootschap
Aalsmeer - In tegenstelling tot 
veel inwoners die de zolder of 
de schuur zijn ingerend om de 
schaatsen te zoeken en weer an-
deren die de ijzers nog even 
scherp hebben laten slijpen, zijn 
de vier van het Aalsmeers Brom-
fi ets Genootschap gezellig rond 
het haardvuur gekropen en zijn 
aan de slag gegaan met het uit-
stippelen van leuke routes en 
tochten waaraan alle eigenaren 
van nostalgische bromfi etsen dit 
voorjaar en deze zomer aan kun-
nen deelnemen.

Weer weekendje weg
Vier datums zijn nu vastgesteld en 
Dirk, Kim, Joost en Jan raden al-
le liefhebbers aan om deze op te 
schrijven, te blokkeren in de agen-
da en, als nodig, vrij te vragen bij 
de baas. Er is nog tijd genoeg om 
de brommer in goede conditie te 
brengen, want de eerste rit is op 
zondag 15 april. Het wordt een 

monsterrit van 130 kilometer langs 
verrassende en landelijke plekjes. 
Op zondag 3 juni staat de zomerrit 
van 70 kilometer op het program-
ma, van 6 tot en met 8 juli gaat 
voor de tweede keer het weekend-
je weg georganiseerd worden. To-
taal deze dagen 400 kilometer, dus 
vertroetel de komende maanden 
de billen maar. En op zaterdag 15 
september wacht weer een mooie 
avondrit van 45 kilometer.

Extra route
Later, zo laat het Aalsmeers Brom-
fi ets Genootschap weten, volgen 
meer details over de routes, maar 
voor nu zijn alvast de datums en 
de lengte van de tochten bekend 
gemaakt. En de vier van het ABG 
hebben nog een verrassing: Er 
komt nog een extra route. Alle de-
tails hierover blijven vooralsnog 
geheim. Voor nu genoeg reden 
om te gaan klussen en de oude 
brommers extra te vertroetelen!
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Grote opkomst bij opening 
Waterdrinker Trade Center
Aalsmeer - Zondag 18 februari, 
04.15 uur: Op de dag waarop al-
les nieuw was, bleek één zaak on-
veranderd: de vaste vroege vo-
gel van de zondag stond, nog 
voor de komst van de eerste me-
dewerkers, voor de deur te wach-
ten. Van het kersverse Waterdrin-
ker Green Trade Center (GTC) 
wel te verstaan. Drie kwartier la-
ter, toen de deuren open gingen, 
stond een groep van dertig en-
thousiaste klanten klaar om hun 
inkopen te doen. Een goede start 
die de toon zette voor de rest van 
de dag! 
Het werd snel duidelijk dat het 
nieuws over de opening van het 
GTC heel Europa had bereikt; 
bloemisten, tuincentra en con-
cept stores uit eigen land, maar 
ook uit Duitsland, Frankrijk en 
Polen wilden deze feestelijke 
dag niet missen. Ook meester-
bloemisten als Florian Seyd van 
The Wunderkammer en Menno 
Kroon lieten hun gezicht zien. Net 
als trendwatcher Sandra Könings 
van Trendlogic en groenstylisten 
als Romeo Sommers, Petra van de 
Veen en Marleen de Wit. 

Positieve geluiden
De algehele tendens was posi-
tief en veel klanten lieten dat via 
verschillende kanalen blijken. 
Een greep uit de reacties: ‘Ik ben 
vanmorgen geweest , het ziet er 

prachtig uit en het assortiment is 
veel groter geworden. Veel suc-
ces!’, ‘Complimenten team GTC, 
het is prachtig geworden.’, ‘Gefe-
liciteerd Waterdrinker GTC. Het 
is een prachtig pand en een su-
per mooi assortiment. Top ver-
lopen die eerste ochtend.’ ‘Bravo. 
Ben vandaag langsgeweest! Zag 
er top uit.’

Eerste cijfers bekend
Uit een eerste analyse van de ver-
koopcijfers is af te lezen dat het 
verruimen van het aanbod tuin-
planten en boomkwekerij artike-
len een goede zet is geweest. Net 
als de uitbreiding van het aantal 
potten en accessoires. Opvallend 
is de Phalaenopsis, die de bes-
te verkochte plant en daarmee 
all time favorite blijkt. Ook de 
luchtzuiverende planten en op-
gemaakte arrangementen waren 
in trek. De bloemenkoelcel stond 
vol prachtige seizoensbloemen 
en ook voor de noviteiten was 
grote belangstelling. 
Het Waterdrinker Green Trade 
Center – Huis van de Kweker - is 
het inkoopcentrum en de ont-
moetingsplek voor professionals 
uit heel Europa. Toonaangevend 
en inspirerend met maar liefst 
25.000 vierkante meter bloemen, 
planten, potten en accessoires, 
een verlaadhal, inspirerend en-
treegebied en Green Café. 

In samenwerking met Vooges
Heel Lions Aalsmeer 
Ophelia bakt!
Aalsmeer - De dames van Lions-
club Aalsmeer Ophelia zijn uit-
genodigd door bakkerij Vooges 
om in hun nieuwe bakkerij aan 
de Visserstraat paasbroden te ko-
men bakken. De opbrengst is be-
stemd voor Stichting Kinderfond-
sen Nederland. Binnenkort gaan 
de dames onder deskundige hulp 
en begeleiding de paasbroden 
bakken. Zij kunnen ze dan ruim 
voor de Paasdagen leveren, zo-
dat iedereen er bijtijds van kan 
genieten. Er zijn alleen pondsbro-
den in de verkoop, dit omdat de-
ze nog goed door de dames te 
maken zijn. Zij zijn natuurlijk niet 
zo ervaren als de meesterbak-
kers van Vooges, maar de heerlij-
ke smaak kunnen zij vanzelfspre-
kend wel garanderen! Om even-
tuele schoonheidsfoutjes te ver-
klaren wordt een certificaat van 
echtheid bijgesloten.

Stichting Kinderfondsen
De verkooprijs van een 500 grams 
paasbrood (met amandelspijs) is 
€ 5,95. De helft van dit bedrag is 

voor de grondstof kosten, de an-
dere helft is voor het goede doel 
Stichting Kinderfondsen Neder-
land. Dat is dus € 3,- per brood!
Al ontzettende trek gekregen in 
zo’n overheerlijk paasbrood, of 
heeft u een leuk idee gekregen 
wie u allemaal met zo’n paas-
brood wilt verrassen, dan zien de 
dames van de Lions uw bestel-
ling graag tegemoet! Ook bedrij-
ven kunnen de broden bestellen 
voor hun relaties en medewer-
kers! De broden zijn tot en met 15 
maart te bestellen. Hiervoor kan 
een mail gestuurd worden aan 
aalsmeer.ophelia@lions.nl. De da-
mes verheugen zich op alle be-
stellingen en hopen een enorm 
aantal broden te mogen bakken!

Reis door Dominicaanse 
republiek bij Groei & Bloei
Aalsmeer - Donderdagavond 8 
maart zal Art Vogel bij Groei en 
Bloei verslag doen van zijn reis 
door de Dominicaanse Republiek. 
Art heeft gewerkt als Hortulanus 
bij de Leidse Hortus en heeft ve-
le reizen over de wereld gemaakt. 
Ditmaal neemt hij bezoekers mee 
naar het Carabisch gebied. De 
Dominicaanse republiek is één 
van de grotere eilanden in het Ca-
rabisch gebied en bestaat eigen-
lijk uit twee delen, het arme Haïti, 
dat regelmatig door natuurram-
pen wordt getroffen en veel dro-
ger is dan de Dominicaanse repu-
bliek, dit laatst genoemde beslaat 
ongeveer tweederde van het to-
tale eiland oppervlak. De Domi-

nicaanse republiek biedt een ge-
varieerde flora en fauna van half 
woestijn aan de kant van Haïti 
tot bijna tropisch regenwoud aan 
de andere zijde van het eiland. 
Het schiereiland Samana is een 
prachtig mooi gebied om mid-
dels een boottocht walvissen te 
gaan spotten die hier in de baai 
hun jongen werpen. Een bezoek 
aan Barahoa een prachtig natuur-
gebied dicht tegen de grens met 
Haïti maakt de lange tocht daar 
naar toe tot een zeer bijzondere 
ervaring. Deze lezing door Art Vo-
gel op donderdag 8 maar begint 
om 20.00 uur in buurthuis Horn-
meer aan de Dreef 1. De toegang 
is, net als de koffie en thee, gratis.

23.800 Euro van S.S.K. voor 
Kudelstaartse verenigingen
Kudelstaart - De Stichting Sup-
porting Kudelstaart heeft in het 
jaar 2017 de Kudelstaartse ver-
enigingen en iinstellingen finan-
cieel kunnen ondersteunen met 
het mooie bedrag van 23.800 eu-
ro. Dank zij de constante kiloprijs 
van papier van de afgelopen ja-
ren en een stijging van 1.5 euro-
cent per kilo in de laatste maan-
den van 2017 heeft de S.S.K. een 
goed financieel jaar achter de 
rug.

Kienen
Op 20 april aanstaande organi-
seert de S.S.K. met medewerking 
van vele Kudelstaartse verenigin-
gen de eerste Kudelstaartse ver-
enigingskienavond. Het princi-
pe is simpel: door op 20 april te 
komen kienen steunt u een Ku-
delstaartse verengingen of instel-
ling. Bij aankoop van een kien-
boekje à 20 euro kunt u kiezen 
welke van de deelnemende ver-
enigingen of instellingen 75% 
van dit bedrag krijgt. Met andere 
woorden, per boekje gaat 15 eu-
ro direct naar de gekozen vereni-
ging of instelling. S.S.K. zorgt deze 
avond dat de tafels vol staan met 
50 fantastische prijzen. De kien-
avond vind plaats in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Zaal open 
19.45 uur. Aanvang 20.30 uur.

Oud papier
Maar liefst zes steeds groter wor-

dende  kraakwagens van de firma 
Nijssen uit Nieuw-Vennep rijden 
op de eerste vrijdagavond van de 
maand door het dorp om het ou-
de papier op te halen. Het totaal 
aantal kilo’s opgehaald papier in 
2017 was 481.095 kilogram. Dat 
betekent een lichte stijging van 
het aantal kilo’s ten opzichte van 
2016. Gemiddeld halen de ver-
enigingen nog steeds op een vrij-
dagavond ruim 40.000 kilogram 
op. Het bestuur bedankt alle in-
woners van Kudelstaart voor het 
verzamelen van het oude pa-
pier en zeker niet te vergeten de 
Kudelstaartse verenigingen die 
altijd weer klaar staan voor het 
ophalen.

Twaalf clubs
Aan twaalf Kudelstaartse ver-
enigingen zijn giften uitgereikt 
door de Stichting Supporting Ku-
delstaart: 
Sportvereniging RKDES €5.800,- 
Korfbalvereniging VZOD €4.937,- 
Tennisvereniging €2.812,-
SV Omnia 2000 €2.600,- 
Dorpshuis Kudelstaart €1.700,-
Carnaval Pretpeurders €1.450,- 
Schaatstrainingsgroep €1.013,- 
Handboogclub Target €1.000,- 
Muziekvereniging Flora €938,- 
Show- en jachthoornkorps 
Kudelstaart  € 650,- 
Dartclub Poel’s Eye  € 500,- 
Ouderensoos Kudelstaart € 400,-

Totaal: €23.800,-

18e Veiling Kudelstaart voor 
Kudelstaart op 12 mei
Kudelstaart - De achttiende edi-
tie van de feestelijke veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart vindt 
zaterdag 12 mei plaats in het 
dorpshuis Podium. Tijdens de 
veiling, die om 20.00 uur begint, 
worden kavels geveild van zo-
wel goederen als diensten die 
door inwoners en bedrijven wor-
den geleverd. De Kudelstaartse 
veiling heeft zich ontwikkeld tot 
een evenement waar ‘tout Ku-
delstaart’ elkaar ontmoet tijdens 
een gezellige avond.

Financieel steuntje
De avond heeft tot doel geld bij-
een te brengen voor clubs in Ku-
delstaart die, voor een bepaald 
project, een financieel steuntje in 
de rug goed kunnen gebruiken. 
Enige voorwaarde: het geld voor 
een club moet bestemd worden 
voor een investering die recht-
streeks voortvloeit uit de eigen 
doelstellingen. In de voorgaan-
de zeventien edities werd zo’n 
304.000 euro bijeengebracht. Dat 
bedrag werd verdeeld over tien-
tallen verenigingen en stichtin-
gen. Zonder enig onderscheid. 

Vandaar de naam: ‘Kudelstaart 
voor Kudelstaart’. Ook dit jaar kan 
het lokale verenigingsleven weer 
profiteren van de opbrengsten 
uit de veiling. Aanvragen voor fi-
nanciële ondersteuning van goed 
onderbouwde projecten kunnen 
tussen 15 maart en 5 mei wor-
den ingediend via een formulier 
op de website www.veilingku-
delstaart.nl   

Huis-aan-huis
Deze en komende week (van 27 
februari tot en met 6 maart) zul-
len de leden van de Bejaarden-
soos weer een huis-aan-huis-
folder op 3.700 adressen in Ku-
delstaart bezorgen. Daarin staat 
op welke wijze inwoners van Ku-
delstaart een bijdrage kunnen le-
veren. Dat kan door het aanbie-
den van een dienst, het geven 
van contant geld en het overma-
ken van een bedrag. Bij de brief 
zit een bon die kan worden inge-
vuld. Inleveren van die bon kan in 
speciale bussen die deze week in 
het winkelcentrum Kudelstaart 
worden geplaatst. Inleveren kan 
daar tot en met 10 april.

Handen uit de mouwen voor goed doel

Veel te klussen tijdens NL 
Doet op Boerenvreugd
Aalsmeer - In het jubileum-
jaar van kinderboerderij Boeren-
vreugd neemt Stichting Kinder-
boerderij Aalsmeer traditiege-
trouw deel aan NLDoet. Deze lan-
delijke vrijwilligersactie wordt 
georganiseerd door het Oranje-
fonds. Op vrijdag 9 en zaterdag 
10 maart zullen vrijwilligers bin-
nen en buiten de Boerenvreugd-
organisatie weer tal van klussen 
op de boerderij uitvoeren.

Herinrichting stolp
Dit voorjaar vindt in de stolp (het 
boerderij-gebouw) een herin-
richting plaats. Daarvoor hebben 
vrijwilligers reeds het toilet ver-
bouwd en ook de rest van de be-
gane grond komt aan de beurt. 
Er moet verf verwijderd worden, 
geschuurd, schoongemaakt en 
gestuct worden. Ook zal de elek-
tra een aanpassing krijgen. Bui-
ten, in de speeltuin, zijn de speel-

toestellen aan een wasbeurt toe 
en moet het boomschors weer op 
zijn plek worden gelegd.

Hulp op vrijdag gezocht
Het zand uit de zandbak wordt 
schoner door het te zeven, net 
als vorig jaar. Het houtwerk van 
de kippenhokken is aan een op-
knapbeurt toe. Verder moet een 
groot speeltoestel worden ver-
wijderd. De konijnen in het nieu-
we verblijf krijgen wat extra be-
schutting tegen de koude wind. 
Onder andere de Lion’s Aalsmeer 
en medewerkers van de Gamma 
zullen zaterdag acte de presen-
ce geven. Voor vrijdag 9 maart is 
de kinderboerderij nog op zoek 
naar mensen die hun handen 
een dagje voor het goede doel 
uit de mouwen willen steken. 
Voor meer informatie en opga-
ve: bestuur@boerenvreugd.nl of  
www.nldoet.nl

Snoeicursus op de Tuin
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 3 
maart vindt weer de jaarlijkse 
snoeicursus plaats op de Histori-
sche Tuin. Maak van deze buiten-
kans gebruik om uw kennis op te 
frissen. De lente is in aantocht: de 
juiste tijd om in de tuin te gaan 
snoeien! Om 13.30 uur start het 
theoretische gedeelte in de vei-
lingzaal, waarbij de deelnemers 
uitleg krijgen over hoe en wan-
neer te snoeien. Hierna gaat de 
groep de Tuin in om de zojuist 
opgedane informatie in de prak-
tijk te brengen. Naast fruitbo-
men, komen ook rozen en hor-
tensia’s aan bod. Het einde van 
de snoeicursus wordt rond 16.30 
uur verwacht. De kosten bedra-
gen 10 euro, inclusief koffie, thee 

en een handleiding snoeien. War-
me kleding en stevige schoenen 
worden aanbevolen. Aanmelden 
voor de snoeicursus is wel nood-
zakelijk en dit kan via: coordina-
tor@historischetuinaalsmeer.nl. 
De Historische Tuin is bereikbaar 
via de brug bij het Praamplein.

Verkeersonderzoek op N201 
tussen Hilversum en Schiphol 
Aalsmeer - Van 5 tot en met 18 
maart vindt in opdracht van de 
provincie Utrecht een verkeers-
onderzoek plaats op de provin-
ciale weg N201 tussen Hilver-
sum (vanaf de bebouwde kom) 
en Schiphol (ter hoogte van de 
Koolhovenlaan). Langs het tracé 
worden camera’s geplaatst die in 

kaart brengen waar voertuigen 
de N201 oprijden, en waar ze de 
N201 verlaten. Het plaatsen van 
de camera’s gebeurt vanaf van-
daag, donderdag 22 februari. Op 
5 maart worden ze aangezet om 
het huidige gebruik van de N201 
door gemotoriseerd verkeer te re-
gistreren.

Programma toekomst N201
De N201 is binnen de provincie 
Utrecht de weg met de meeste 
vertraging. Daarom is gestart met 
het programma Toekomst N201 
waarin de provincie samen met 
gebruikers, omwonenden en an-
dere belanghebbenden werkt aan 
een toekomstbestendige N201. 
Hiervoor is onder andere inzicht 
nodig in de verkeersstromen op 
de N201 in de huidige situatie. In 
het verkeersonderzoek van 5 tot 
en met 18 maart worden deze ver-
keersstromen onderzocht.

Registratie verkeersstromen
De camera’s registreren voertui-
gen die de N201 op- en afrijden 
op basis van het kenteken. Daar-
mee is bekend wat de herkomst 
en de bestemming is van de diver-
se voertuigen en of het gaat om 
een personenauto, een lichte of 
een zware vrachtwagen. Bureau 
Trajan uit Amsterdam voert het 
onderzoek uit en anonimiseert 
de kentekens na verwerking. Naar 
verwachting zijn de onderzoeks-
resultaten in mei beschikbaar. 
Meer informatie over het pro-

gramma en het verkeersonder-
zoek, inclusief de meest gestelde 
vragen, is te vinden www.provin-

cie-utrecht.nl/toekomstN201 Ook 
de onderzoeksresultaten zijn in 
mei via deze website toegankelijk.
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Jozef, een Messiaanse geschiedenis
1e Studieavond in serie 
van 3 met ds. Henk Poot
Aalsmeer - Op maandag 5 maart 
is er in Aalsmeer de eerste studie-
avond in een serie van drie met 
dominee Henk Poot, als Israëlpre-
dikant verbonden aan de stich-
ting Christenen voor Israël. De an-
dere data zijn maandag 12 en 19 
maart. Het onderwerp waarover 
hij spreekt is Jozef, een Messiaan-
se geschiedenis. De bijeenkom-
sten vinden plaats in gebouw Ire-
ne in de Kanaalstraat 12 en begin-
nen om 20.00 uur. De toegang is 
gratis.
 
Gods plan met het volk
Vaak is de geschiedenis van Jo-
zef gelezen als het verhaal van 
de vrome zoon van Jakob die on-
danks alles wat hem overkomt, 
trouw blijft aan zijn geloof. Een 
prachtig voorbeeld voor het le-
ven met God. 
Maar de geschiedenis kan ook 
gezien worden als een profetie 

over het leven van Jezus en Gods 
plan met het volk Israël. Om een 
paar voorbeelden te geven: Jo-
zef wordt verkocht door Juda, Je-
zus door Judas. In de gevange-
nis predikt Jozef de uitleg van de 
dromen aan twee mensen die ge-
vangen zijn, de schenker en de 
bakker. De een wordt verhoogd, 
de ander wordt veroordeeld. Ook 
aan het kruis omringen twee mis-
dadigers Jezus. Als Jozef koning 
van Egypte wordt, redt hij de 
wereld van de dood, terwijl zijn 
broers nog van niets weten. Juda 
is zelfs in die tijd in ballingschap 
gegaan. Dat zijn lijnen die ook te-
rug te vinden zijn in de heilsge-
schiedenis als het gaat om Jezus 
en het Joodse volk. Wat betekent 
verder de geschiedenis van Ju-
da en Tamar? Is dat een losstaand 
verhaal of heeft het alles te ma-
ken met de andere kant van de 
Messias, de Zoon van David? Je-
zus is immers niet alleen de zoon 
van Jozef, de lijdende Messias 
maar ook de komende Koning uit 
het huis van Juda.

Veelgevraagd spreker
Dominee Henk Poot is als predi-
kant verbonden aan Christenen 
voor Israël. Hij studeerde theolo-
gie in Utrecht en heeft verschil-
lende boeken op zijn naam staan. 
Poot leidt regelmatig groepen 
rond in Israël en is een veelge-
vraagd spreker.

Aalsmeer - Woensdag 7 maart 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting bij de Oost-Inn. 
Gezelligheid onder het genot van 
een kopje koffie of thee.
’s Avonds wordt van 19.45 tot 
21.30 uur een literaire avond ge-
houden. Het boek ‘Wij’ van David 
Nicholls wordt besproken: Doug-
las Peterson wordt midden in de 
nacht door zijn vrouw Connie ge-
wekt met het bericht dat ze hem 
wil verlaten. Hun zoon Albie gaat 
na de zomer het huis uit om te 
studeren en zij vindt dat het de 
hoogste tijd is om te scheiden, 
nu hun ouderlijke taak erop zit. 
Douglas houdt van zijn vrouw en 
het vooruitzicht van een leven al-
leen jaagt hem angst aan. Maar 

hij heeft nog een kans. Er staat 
nog een familievakantie gepland, 
een Europese rondreis langs ste-
den als Parijs, Barcelona en Am-
sterdam. Hij besluit dat dit de trip 
van hun leven moet worden, de 
vakantie die hen weer nader tot 
elkaar zal brengen; waarin hij het 
respect van zijn zoon en de lief-
de van zijn vrouw terugwint. De 
hotels zijn geboekt, de tickets 
gekocht, de route uitgestippeld. 
Wat kan er nu nog misgaan?
Belangstellenden zijn hartelijk 
welkom in de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina-Amalia-
laan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de web-
site www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Woensdagochtend inloop en ontmoeting

Literaire avond in Oost-Inn

Samenkomst in Ontmoetingscentrum
Een ouder met dementie
Aalsmeer - Op dinsdag 6 maart is 
er bij het Ontmoetingscentrum in 
samenwerking met Mantelzorg & 
Meer een samenkomst voor kin-
deren van mensen met demen-
tie. Er is mogelijkheid om ervarin-
gen te delen met lotgenoten. De-
ze ervaringen kunnen betrekking 
hebben op de veranderende rela-
tie, de zorgbehoeften, maar ook 
op gedragsveranderingen die 
voorkomen bij bijvoorbeeld de 
ziekte van Alzheimer, lewy body 
dementie, Parkinson- of vasculai-
re dementie. 
Dementie brengt onzekerheden 
met zich mee, het kan zijn dat 
er gekeken moet worden naar 
woonvoorzieningen voor in de 

toekomst, of dat er een dagbeste-
ding moet komen, zodat er struc-
tuur is op een dag. Ondersteu-
ners Hanneke ten Brinke en Ellen 
Millenaar werken al vele jaren sa-
men op het gebied van dementie, 
een goed voorbeeld van krach-
tenbundeling tussen twee orga-
nisaties. De bijeenkomst start om 
19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. 
Locatie: Gebouw Irene, Kanaal-
straat 12. Voor meer informatie 
en/of aanmelding (is wenselijk) 
kan contact opgenomen wor-
den met Ellen Millenaar, coördi-
nator van de Ontmoetingsgroep 
Aalsmeer, via 06-22468574. Deel-
name is gratis, koffie en thee kos-
ten 1 euro. 

Belastingspreekuur voor 
vragen over aangiftes
Aalsmeer - Vragen over de aan-
gifte inkomstenbelasting 2017? 
Kom dan naar het Belastings-
preekuur in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Binnen lopen kan zon-
der afspraak en inwoners kun-
nen hier terecht voor alle vragen 
over de aangifte. De medewer-
kers vullen de aangifte niet voor 
in, maar geven wel gratis advies 
over hoe de aangifte op de juiste 
manier in te vullen. Ook voor in-
formatie over aftrekposten en an-
dere zaken rondom de aangifte is 
het Belastingspreekuur hét adres. 
Wie de aangifte online wil doen, 
maar geen computer of internet 
heeft, kan in de bibliotheek in de 
Marktstraat gratis gebruik maken 
van een computer met veilige in-

ternetverbinding. Het Belastings-
preekuur is een samenwerking 
tussen de Bibliotheek Amstel-
land, Participe Amstelland, Hu-
manitas en Dock. De Belastings-
preekuren zijn op donderdagen 8 
maart, 29 maart, 5 april en 26 april 
van 16.00 uur tot 18.00 uur in de 
bibliotheek in de Marktstraat.

Financieel café
Ook welkom voor informatie in 
het Financieel café Aalsmeer in 
de Zijdstraat 53 (bij de Binding)
op de woensdagen 14 maart en 
11 april van 9.30 tot 11.30 uur en 
het Financieel café Kudelstaart in 
Place2bieb aan de Graaf Willem-
laan 1 op de dinsdagen 20 maart 
en 17 april van 12.30 tot 14.30 uur

Voor jeugd 3,5 tot en met 12 jaar
Zondagsschool in de 
Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Op zondag 4 maart 
is er weer zondagsschool in de 
Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat. Vind je het leuk om naar 
verhalen te luisteren, soms uit 
de bijbel maar ook vrije verhalen, 
hierover te praten, te knutselen of 
spelletjes te spelen? Kom dan de-
ze zondag naar de kerk. De zon-
dagsschool begint om 10.00 uur 

gezamenlijk in de kerk waarna de 
kinderen in hun eigen ruimte ver-
der gaan. Rond 11.00 uur is het 
afgelopen. Kinderen mogen altijd 
eerst een keertje komen kijken, 
alleen of samen met een vriendje 
of vriendinnetje. Meiden en jon-
gens vanaf 3,5 tot en met 12 jaar 
zijn van harte welkom in de kerk 
aan de Zijdstraat 55.

Groep 6 van Graankorrel 
bakt koekjes bij Vooges

Aalsmeer - Woensdagmorgen 
21 februari begonnen de leerlin-
gen van De Graankorrel hun be-
zoek aan de bakkerij met koekjes 
bakken. Toen deze in de oven za-
ten werd er een rondleiding door 
de bakkerij van Vooges gegeven. 
Wat een grote machines staan 
daar. De weg van meel tot brood 
werd goed uitgelegd. Bijna alles 
gaat tegenwoordig machinaal. 
“Een leerzame en lekkere excur-
sie. Bedankt bakkerij Vooges”, al-
dus de leerlingen. 

Olympische spelen op 
de OBS Kudelstaart
Kudelstaart - De afgelopen twee 
weken was heel Nederland in de 
ban van de Olympische spelen 
in Zuid-Korea. Natuurlijk leuk om 
daar als school op in te spelen. 
En dat gebeurde dan ook op de 
OBS in Kudelstaart. Op heel veel 
manieren werd er door de kinde-
ren met veel plezier aan het the-
ma gewerkt. Zo werden bij ge-
brek aan natuurijs de skeelers uit 
het vet gehaald. Aan alle groe-
pen werd in de school door pro-
fessionele krachten ‘indoor-skee-
lerles’ gegeven. Er werd naar har-

tenlust gereden en gegleden én 
er kwamen heel wat aankomen-
de talenten voorbij gereden. Dat 
belooft wat voor de winterspelen 
van 2034! Als afsluiting van het 
project werd het werk van de kin-
deren tentoongesteld, waarbij ie-
dereen uitgedaagd werd om mee 
te doen met de Olympische quiz. 
Bij de prijsuitreiking werd de vol-
gende dag op het schoolplein 
gedanst op de muziek van Gang-
nam Style, de hit uit ….. jawel: Ko-
rea! Het waren twee leuke weken 
op de OBS Kudelstaart!

IJspret voor Graankorrel 
Kudelstaart - Vrijdag 23 februari 
gingen de groepen 3 tot en met 
8 van De Graankorrel schaatsen. 
Twee bussen reden de kinderen 
naar de ijsbaan in Haarlem. Het 
leek wel een schoolreisje. Op de 
ijsbaan gauw de schaatsen on-
derbinden en rijden maar. In de 
binnenbaan kon den de leerlin-

gen lekker oefenen en de meer 
geoefende schaatsers konden in 
de buitenbaan rondjes schaatsen.
De oudervereniging zorgde voor 
chocomel en ontbijtkoek. Het 
was een heerlijke ochtend met 
heel veel ijspret. Moe en voldaan 
kwamen de kinderen om 12.15 
uur weer terug op school.

Spulletjes voor verkoop welkom!
Gezellige snuffelmarkt 
in Ontmoetingskerk

Rijsenhout - Op zaterdag 10 
maart wordt er weer een ge-
zellige snuffelmarkt georga-
niseerd in de Ontmoetings-
kerk aan de Werf met veel leu-
ke spullen en onder ande-
re planten. Ook kan deelge-
nomen worden aan de work-
shops Bloemschikken, Taarten 
decoreren en Mozaïeken. Deel-
nemen aan één van de work-
shops kost 10 euro per per-
soon.
Wie op zolder nog spulletjes en 
materialen heeft, die een twee-
de leven verdienen, kan de-

ze aanbieden voor de snuffel-
markt. Inleveren kan op don-
derdag 8 en vrijdag 9 maart, 
beide dagen van 10.00 tot 
16.00 uur in de kerk aan de 
Werf. 
Gelukkig hebben al veel vrij-
willigers zich weer aangemeld, 
die komen helpen bij de ver-
koop. Nu nog bezoekers na-
tuurlijk. Iedereen is van harte 
welkom om te komen snuffe-
len op zaterdag 10 maart tus-
sen 10.00 en 15.30 uur. De op-
brengst is voor de Ontmoe-
tingskerk in Rijsenhout.

Cursus ‘Sacrale Dans’ bij 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Sacrale dansen zijn 
meestal gebaseerd op eenvou-
dige choreografieën waarbij her-
haling van bewegingen essen-
tieel is om tot meditatie te kun-
nen komen. Na het succes van 
vorig seizoen start een nieuwe 
cursus bij de Doopsgezinde Ge-
meente en iedereen is welkom. 
Zin om samen met anderen on-
der de leiding van Marleen Rit-
zema een bijzondere dansvorm 
te ervaren? Deze kringdans is bij-
zonder toegankelijk, doch ver-
diepend. Meestal zijn de han-

den van de deelnemers met el-
kaar verbonden en de dansen 
kunnen worden gedaan in een 
groep van 4 tot 100 deelnemers. 
De volgende avond is op maan-
dag 5 maart bij de DGG in de Zijd-
staat 55. Aanmelding gewenst, 
maar niet verplicht. Voor aanmel-
dingen en eventuele vragen: zi-
ninn@dgaalsmeer.nl. De avond 
begint om 20.00 uur, de deuren 
zijn open vanaf 19.30 uur. Kos-
ten zijn 2 euro per persoon per 
avond. De volgende avonden zijn 
op 9 april, 7 mei en 18 juni.

Meedeinen met shanty’s
Kudelstaart - Op zondagmiddag 
25 februari trakteerde de feest-
commissie Kudelstaart  samen 
met De Brulboeien op een gezel-
lige shantymiddag in het Dorps-
huis van Kudelstaart. 
De zaal was goed gevuld en zicht-
baar werd genoten van het geva-
rieerd shanty-repertoire van De 
Brulboeien en van Het Groene 
Hart uit Koudekerk aan de Rijn. 

Ook smartlappenkoor Denk aan 
de Buren liet zich zien en horen 
en ook deze ‘hits van toen’ wer-
den duidelijk gewaardeerd. De 
bezoekers deinden heerlijk  mee 
en sommigen konden het niet la-
ten om zachtjes mee te zingen. 
Heel geslaagd deze middag van 
herkenning op deze gure, winter-
se zondag. 
Foto: www.kicksfotos.nl
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Natuurbad maakt zich op voor jubileum

Nieuw terras Oosterbad, 
oude tegels verwijderd!
Aalsmeer - Zaterdag 24 februa-
ri hebben zo’n tien vrijwilligers 
geholpen bij het verwijderen 
van de tegels van het zonneter-
ras van Het Oosterbad. Het terras 
was hard aan vervanging toe en 
dit wordt nu groots aangepakt. 
Na het verwijderen van de tegels 
worden palen de grond ingesla-
gen en een betonvloer gestort.
De oude stenen konden gratis 
opgehaald worden, maar daar 
bleek geen animo voor te zijn. 
Daarom zijn de stenen afgelopen 
zaterdag in een heel grote contai-
ner afgevoerd.
Een zware klus met temperatu-
ren onder nul, maar wel met een 
heerlijk zonnetje! En natuurlijk 
tussendoor een kop erwtensoep 

voor de groep harde werkers be-
staande uit Peter, Gerard, Anko, 
Mike, Jaap, Harry, Georgio, Bert, 
Jan en Goos. Top gedaan heren!

90 Jaar
Het Oosterbad viert dit jaar haar 
90-jarig bestaan met verscheide-
ne activiteiten. Midden mei gaat 
het natuurbad aan de Mr. Jac. 
Takkade 1 weer open voor een 
nieuw seizoen. Buiten vrijzwem-
men en baantjes trekken, gaan 
er ook weer zwemlessen gege-
ven worden aan kinderen. Heel 
gewoon vinden ze in het Ooster-
bad, maar het schijnt tegenwoor-
dig een unicum in Nederland te 
zijn: een natuurbad waar les ge-
geven wordt!

Loek wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos 
van de OVAK is op woensdag 7 
maart vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. Het 
kaarten op 21 februari is gewon-
nen door Loek Pieterse met 5393 
punten. Op twee Sjaan van der 
Drift met 5263 punten, op drie 
Addy Hofman met 5060 punten 
en op vier is Ubel van der Blom 
geëindigd met 4879 punten.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 5 maart 
houdt Allen Weerbaar weer een 
gezellige kaartavond in het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. 
De zaal gaat om 19.30 uur open 
voor koffie, thee en inschrijving. 
De inleg is 1,50 euro per persoon 
per avond. Vanaf 20.00 uur wor-
den de kaarten verdeeld. Het be-
stuur hoopt zowel vele trouwe 
kaarters als nieuwe gezichten te 
mogen verwelkomen. Tijdens de 
vorige kaartavond is op een leu-
ke manier gestreden om de prij-
zen. Winnares werd Lida de Nooij 
met 5685 punten. Op de tweede 
plaats is de heer van Bemmelen 
geëindigd met 5559 punten en 
hij kreeg ook de marsenprijs. Op 
drie Frans Braat met 5158 punten, 
op vier Maarten van der Vaart met 
5111 punten en de vijfde plaats 
was voor Rinus de Jong met 4990 
punten. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Adri Groenendijk. Bij het 
jokeren was de hoogste eer voor 
Lilian Klaassen en hekkensluiter 
werd Jopie de Vries.

Winst Huub en 
Bets op soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieu-
we leden zijn van harte welkom. 
Kom gerust kijken en kaart eens 
’n keertje mee! Op donderdag 22 
februari is het jokeren gewonnen 
door Bets Teunen met 24 punten, 
op twee is Gerard de Wit geëin-
digd met 155 punten en op drie 
Trudy Knol met 339 punten. Bij 
het klaverjassen was deze week 
Huub Bouwmeester veruit de 
beste met 5603 punten en Re-
gina Geleijn eindigde met 5527 
punten op plaats twee. Tini Buw-
alda werd derde met 5240 pun-
ten. De poedelplaats was deze 
week voor Coby van Weerden-
burg, met 3911 punten. Inlichtin-
gen bij mevrouw R. Pothuizen via 
0297-340776.

Speelavond bij 
IJsclub Oost

Aalsmeer - Op vrijdag 9 maart 
houdt IJsclub Aalsmeer-Oost weer 
de jaarlijkse speelavond voor haar 
leden in The Beach aan de Oost-
einderweg 247. De speelavond be-
gint om 20.00 uur en net als voor-
gaande jaren kan er worden geko-
zen tussen klaverjassen, hartenja-
gen en sjoelen. Ook zijn er weer 
mooie prijzen te winnen met de 
gebruikelijke verloting na afloop.

Keez toernooi 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op zaterdag 17 maart 
houdt buurtvereniging Horn-
meer een Keez toernooi. Aanvang 
is 20.00 uur en de zaal gaat open 
vanaf 19.30 uur. Koffie en thee 
staan dan voor alle deelnemers 
klaar. Het inschrijfgeld bedraagt 
10 euro per koppel. Inschrijven bij 
Corrie telefonisch via 06-22130320 
of per email: c.durieux@planet.nl.

Paaskienen met 
Vogelvereniging

Aalsmeer - Op donderdag 8 maart 
organiseert Vogelvereniging Aals-
meer haar jaarlijkse Paaskien-
avond, waarin vele mooie prijzen 
te winnen zijn. In totaal worden 
er vier rondes gekiend en in elke 
kienronde is een grote jackpot prijs 
beschikbaar. Tussendoor is er een 
grote loterij waarmee ook leuke 
grote prijzen zijn te winnen, waar-
onder een fraaie hoofdprijs. Breng 
vrienden en kennissen mee naar 
deze gezellige Paaskienavond, 
waar voor groot en klein iets te be-
leven valt. De paaskien wordt ge-
houden in het restaurant van zorg-
centrum ‘t Kloosterhof in de Cle-
matisstraat 16. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur. Voor in-
lichtingen: 06- 10666878

Spitfiredag in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um ’40-’45 organiseert op zater-
dag 3 maart de jaarlijkse Spitfire-
dag. Deze dag draait zeker ook 
om de Spitfire met code 3W-S, die 
in het museum is te bewonderen. 
In 2003 kwam deze naar Crash en 
is sindsdien een publiekstrekker 
binnen de collectie samen met de 
tentoonstellingen rond de lucht-
oorlog in de Tweede Wereldoor-
log. Bezoekers kunnen oog in 
oog staat met deze legende in de 
Spitfirehal. 

Onderduiken in Leimuiden
Onderdelen van een gecrashte 
Spitfre samen met veel fotomate-
riaal en documenten zijn te zien 
in het museum. Kom alles te we-
ten over de Australische piloot 
John Carmichael die uit zijn Spit-
fire moest springen, na zijn be-
schieting van een colonne voer-
tuigen op de A4, omdat zijn vlieg-
tuig motorschade opliep. Hij 
kwam veilig aan de grond en met 
hulp van het verzet kon hij onder-
duiken in Leimuiden.

Boeken en vliegtuigmodellen
Zaterdag wordt ook een boeken-
markt gehouden, evenals een 
verkoop van vliegtuigmodellen, 
waar zowel tweedehands als ook 
nieuwe exemplaren aangeboden 

worden. Om 13.00 uur is er een 
interessante lezing over de Spit-
fire door Hans Walrecht. Deze is 
gratis toegankelijk voor bezoe-
kers van ons museum.

Vliegtuigmotoren
Volgende week zaterdag 10 
maart wordt in het Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-
’45 een presentatie gegeven over 
vliegtuigmotoren die in de lucht-
vaart zijn gebruikt. De presenta-
tie begint om 13.00 uur met een 
korte introductie over diverse 
soorten motoren door Hans Wal-
recht. Daarna laat de heer Henk 
Verhoef aan de hand van enkele 
motoren, die uit Mecano zijn op-
gebouwd, zien hoe het allemaal 
werkt. Hij neemt onder andere 
een stermotor mee en een deel 
van een schuivenmotor die hij 
momenteel aan het bouwen is.
Het Crash Luchtoorlog- en Ver-
zetsmuseum ’40-’45 is iedere za-
terdag geopend van 11.00 uur 
tot 16.00 uur en is gevestigd 
in het Fort bij Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer-
derbrug. De toegang bedraagt 
3,50 euro voor volwassenen en 
1,50 euro voor kinderen van 6 tot 
12 jaar. Donateurs van de stich-
ting en veteranen hebben gratis 
toegang. Kijk voor meer informa-
tie op www.crash40-45.nl.

Wijkoverleg Oost over 
park in Green Park
Aalsmeer - Voor alle bewo-
ners van Aalsmeer Oost vindt op 
maandag 5 maart het eerste wijk-
overleg van 2018 plaats in De 
Mikado. Het wijkoverleg brengt 
buurtbewoners bij elkaar, en sa-
men wordt gesproken over zaken 
die de bewoners belangrijk vin-
den voor hun wijk.
Als gastsprekers mogen deze 
avond de mensen van Green Park 
Aalsmeer verwelkomt worden en 
zij gaan de aanwezigen informe-
ren over de ontwikkelingen over 
het gebied tussen Machineweg 
en de N201. Onder andere komt 
de plannen voor een nieuw park 
aan bod. Verder is er in dit over-
leg ook aandacht voor de gebrui-

kelijke onderwerpen, zoals ver-
keer, openbaar vervoer, en diver-
se nieuwe activiteiten in de wijk. 
Heeft u ook wat te vertellen? Wilt 
u meer weten over de wijk waar 
in u woont? U bent van harte wel-
kom: er is een informele sfeer en 
u kunt zo binnenlopen. Toegang 
is uiteraard gratis. En neem een 
buurman of buurvrouw mee.
De bijeenkomst is van 20.00 tot 
22.00 uur in De Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. De zaal 
is geopend vanaf 19.45 uur. Na 
afloop is er gelegenheid wat na 
te praten onder het genot van 
een drankje. Meer informatie is 
te vinden op www.Wijkoverle-
gAalsmeer.nl

“Samenwerking per direct beëindigd”
HAC-kandidate trekt 
zich terug!
Aalsmeer - Op dinsdag 27 febru-
ari kreeg de redactie bericht van 
nummer twee op de kieslijst van 
HAC. Eline Goedschalk wil niet 
langer deel uitmaken van de frac-
tie van Bram Heijstek. Volgens de-
ze kandidaat is zij met valse voor-
wendselen benaderd om deel 
te nemen voor HAC aan de ge-
meenteraadsverkiezingen. Eline 
schrijft: “Hierbij maak ik bekend 
dat ik de samenwerking met Het 
Aalsmeers Collectief per direct 
heb beëindigd. Ik ben onder ver-
keerde voorwendselen terecht 
gekomen op de kieslijst van HAC.”

Eénmansfractie
Eén persoon minder op de kie-
zerslijst is voor de andere zes 
deelnemende partijen geen 
groot probleem, maar voor HAC 
enigszins wel. Volgens informatie 
van de gemeente prijken er op de 
lijst van deze fractie slechts twee 
namen en nu dus nog maar één, 
die van lijsttrekker Bram Heijstek. 

Kieslijsten
Ter vergelijking. Het CDA biedt 
een keuze uit 24 namen voor de 
verkiezingen, de VVD presen-
teert een lijst met 18 inwoners 
die zich willen inzetten in poli-
tiek Aalsmeer, D66 heeft 16 kan-

didaten, de nieuwe partij Abso-
luut Aalsmeer start met 12 man-
nen en vrouwen, de PvdA kan 
aan de slag met 13 personen en 
GroenLinks gaat de ‘strijd’ aan 
met 11 mannen en vrouwen op 
de kiezerslijst. Heel benieuwd wie 
Aalsmeer vier jaar gaat besturen... 

Stemwijzer.nl
Natuurlijk wel gaan stemmen op 
woensdag 21 maart! Op de site 
van de gemeente meer informa-
tie over de standpunten en wen-
sen van de zeven partijen die 
deelnemen aan de gemeente-
raadsverkiezingen en de enquête 
via stemwijzer.nl kan helpen voor 
wie u/jij definitief het rondje rood 
gaat kleuren. 

Vijfde editie op 16 en 17 juni
Flower Festival: Cultureel 
dagje uit tussen bloemen
Aalsmeer - Op zaterdag 16 en 
zondag 17 juni wordt de vijfde 
editie van Aalsmeer Flower Fes-
tival gehouden. Het evenement 
laat bloemen en planten op hun 
mooist zien en verrast bezoekers 
met toepassingen in kunst en cul-
tuur, design en food.

Twee locaties
Aalsmeer Flower Festival speelt 
zich dit jaar af op twee locaties 
in Aalsmeer. Het aantal locaties 
is ten opzichte van voorgaan-
de jaren verminderd. Door acti-
viteiten te concentreren en op 
twee mooie plaatsen onder te 
brengen, denkt de organisatie 
voor nog meer spektakel te kun-
nen zorgen. Er zijn activiteiten 
voor jong en oud, demonstraties, 
workshops, bijzondere tentoon-
stellingen en er is live muziek en 
lekker eten en drinken. Het fes-
tival viert in 2018 het eerste lus-
trum en dat staat garant voor een 
extra feestelijk tintje. In de voor-
malige veiling Bloemenlust (nu 
The Beach, Oosteinderweg) beel-
den arrangeurs het feestthema 
uit in bloemenarrangementen.

Hana Ike Battles
Hier vinden ook de Hana Ike Bat-
tles plaats: korte, snelle wedstrij-
den tussen bloemstylisten naar 
Japans voorbeeld. Speciaal voor 
het festival komen twee Japan-
se toparrangeurs naar Aalsmeer, 
waar zij de strijd aanbinden met 
Nederlandse bloemsierkunste-
naars. Kinderen en volwassenen 
kunnen in Bloemenlust ook aan-
schuiven voor allerlei workshops. 
Daarnaast zijn er presentaties van 
kunstenaars, het groene onder-
wijs en sierteeltbedrijven en kun-
nen bezoekers een rondleiding 
volgen door het oude veilingge-
bouw.

Rozen en veilingen
De andere locatie is tuinbouw-

museum de Historische Tuin, ge-
legen op een prachtige akker in 
Aalsmeer-Centrum (Praamplein). 
In het museum is tijdens het fes-
tival onder meer een tentoonstel-
ling met de mooiste en nieuw-
ste rozensoorten. In de veiling-
zaal worden publieksveilingen 
gehouden. Ook zijn er bijzonde-
re optredens en exposities. In de 
kassen van het museum worden 
nog vele oude, geurende bloem-
soorten gekweekt.
Aalsmeer Flower Festival is 16 en 
17 juni van 11.00 tot 17.00 uur. 
Tickets kosten 7,50 euro per per-
soon en zijn het hele weekend 
geldig. Voor kinderen tot en met 
14 jaar is de entree gratis. Met een 
ticket kan tevens gebruik worden 
gemaakt van de pendelbusjes 
tussen de locaties en van de wa-
tertaxi’s, die een vaartochtje ma-
ken van ongeveer een half uur 
van de ene naar de andere loca-
tie.

Blooming Beach World
Aalsmeer Flower Festival wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
de Provincie Noord-Holland, Ge-
meente Aalsmeer, Stimuflo-
ri, Rabobank Regio Schiphol, 
Royal FloraHolland, Greenport 
Aalsmeer, Waterdrinker Aalsmeer 
en vele andere sponsors. Tijdens 
het Blooming Beach World Tour 
beachvolleybaltoernooi van 15 
tot 18 maart in The Beach wordt 
het startschot gegeven voor de 
campagne van Aalsmeer Flower 
Festival 2018. Meer informatie: 
www.aalsmeerflowerfestival.nl.

Wandelen langs kunstwerken (10)
Leeg middelpunt op het 
Stokkeland
Aalsmeer - De gemeente is rijk 
aan bijzondere kunstwerken, die 
de afgelopen vijftig jaar op be-
kende, karakteristieke en ver-
rassende plekken geplaatst zijn. 
Maak de komende weken kennis 
met de verhalen achter elk kunst-
werk. Wat is de historische of ac-
tuele waarde, de achterliggende, 
diepere betekenis van de kunste-
naar: heeft het kunstwerk een be-
paalde symboliek?

Dorpswandeling
Op weg alweer naar het tiende 
kunstwerk tijdens de wandeling. 
Het is nog steeds een dorpswan-
deling. Van de Dorpsstraat, de Ka-
naalstraat, het Weteringplantsoen 
en Raadhuisplein naar het Stok-
keland. Verder het groene park 
in het Centrum ontdekken. Na op 
het Stokkeland ‘ontvangen’ te zijn 
door de hemelsblauwe zuil gaat 
de tocht verder het ‘bos’ in. Bij 
het insectenhuis kan het tweede 
kunstwerk bewonderd worden:

Leeg middelpunt (2001)
Anjeliek Blaauw (1970 )
Ogenschijnlijk is dit een eenvou-

dig betonnen beeld. De grond-
vorm is geometrisch, vierkant van 
buiten, rond van binnen. Een gol-
vende breuklijn snijdt het strak-
ke beeld in vieren; er ontstaat een 
middelpunt. Deze gesloten com-
positie heeft een veel wijdere be-
tekenis; de vormen zijn minder 
abstract dan ze lijken. Een vier-
kant staat voor evenwicht en be-
schutting, terwijl een cirkel op on-
eindigheid en eenheid wijst. Zij 
zijn symbolen van stilte en ge-
heimzinnigheid en bezitten een 
diepere betekenis.

Duidelijkheid en mysterie
Duidelijkheid en mysterie, dát is 
wat deze kunstenares zo fasci-
neert. Juist de binnenruimte van 
het beeld heeft een mystieke, 
bijna meditatieve aantrekkings-
kracht. De kunstenares nodigt je 
daarom uit om op de rand van het 
kunstwerk te gaan zitten. Starend 
naar het hart ervan, ervaar je een 
lege, stille ruimte. En dat is precies 
wat de mensen die in het park lo-
pen nodig hebben, hun hoofd 
leegmaken en nieuwe energie op 
doen.
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VVD Aalsmeer op bezoek 
in Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Vorige week woens-
dag was de top tien van de 
Aalsmeerse VVD op bezoek bij 
Zorgcentrum Aelsmeer. De VVD 
fractie werd op deze zonnige 
dag welkom geheten door Frans 
Knuit en Sissi Mijwaart. Frans 
Knuit is directeur van Zorgcen-
trum Aelsmeer en Sissi is het 
Hoofd Personeelszaken en te-
vens kandidaat raadslid voor VVD 
Aalsmeer.
Frans nam de fractie eerst kort 
mee in de geschiedenis van het 
Zorgcentrum. Sissi gaf daarna 
een rondleiding door het pand. 
De organisatie kent een verpleeg-
huis, dagbesteding, thuiszorg en 
wijksteunpunten. Ook kunnen in-
woners van de aanleunwoningen 
zorg afnemen. Dat geldt ook voor 
de maaltijden van tafeltje dek-
je, die in de grote keuken van het 
pand worden bereid. Meer dan 
100 vrijwilligers helpen dage-
lijks met het verspreiden van de 
maaltijden naar de inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart.

Welzijn en zorg
Aansluitend aan de rondleiding 

legde Frans de fractie uit hoe 
complex de zorg inmiddels is ge-
worden en wat dit betekent voor 
het dagelijks werk van de me-
dewerkers. Voor de VVD fractie 
enorm leerzaam. De missie van 
het Zorgcentrum is voor bewo-
ners en cliënten welzijn en zorg 
in een sfeervolle omgeving te le-
veren. “Het gaat hier om andere 
dingen dan primair om geld. Mijn 
droom is dat we steeds meer de 
mens gaan zien, dat is namelijk 
de reden dat ik in deze sector ben 
gaan werken”, aldus Frans. Frans 
gaf tenslotte aan dat hij tevreden 
is over de relatie met de gemeen-
te. Hij hoopt dat de administratie-
ve lasten voor bijvoorbeeld aan-
bestedingen in de toekomst zo-
veel als mogelijk beperkt kunnen 
worden.

Mooie organisatie
De top tien van de VVD vond 
het een enorm nuttig bezoek 
aan deze mooie organisatie met 
een hart voor Aalsmeer en Ku-
delstaart. “Een prachtige instel-
ling om voor te werken, ik ben er 
trots op”, aldus Sissi Mijwaart.

Komst groot hotel in Greenpark
VVD voor ondernemerschap, 
maar wel in balans
Aalsmeer - Op 20 februari werd 
er in een commissievergadering 
door de gemeenteraad gespro-
ken over de komst van een groot 
hotel op Greenpark. De komst 
van dit hotel werd al eerder be-
sproken in de nieuwe structuur-
visie voor het Greenpark, maar 
dit keer werden de echte plannen 
voor het eerst gepresenteerd. 

Geen tegenstander
“De VVD is geen tegenstander van 
een goed 3- of 4- sterren hotel op 
deze locatie. Ook de mogelijkheid 
om hier evenementen of congres-
sen te houden, vinden wij passen. 
Zelfs een extra grote parkeerga-
rage, zodat mensen hier kunnen 
overnachten en dan aansluitend 
via Schiphol kunnen reizen, ter-
wijl hun auto in de parkeergara-
ge blijft staan, vinden wij accep-
tabel”, zo begon VVD-fractievoor-
zitter Robert van Rijn het debat 
over de komst van dit hotel. De 
VVD was echter kritisch over een 
aantal vraagstukken die niet vol-
doende opgehelderd kon wor-
den door het college van B&W. 
De VVD is voorstander van ruimte 
voor ondernemerschap, maar wel 
in balans met de belangen van in-
woners. De VVD heeft gevraagd 
of er meer migrantenhuisvesting 
zou komen, als ook meer schip-
holparkeren op Greenpark en een 
casino, naast het casino wat al in 
Aalsmeer-Centrum aanwezig is.

Verkeersdrukte
Want, zo zegt de VVD: “Wij zijn 
voor ruimte voor ondernemer-
schap en zien dat dit hotel econo-
mie en toerisme stimuleert, maar 
de VVD wil waken dat de ver-
keersdrukte buitenproportioneel 
toeneemt en dat er verkapt schip-
holparkeren als ook extra migran-
tenhuisvesting komt.” Over dat 
laatste gaf het college van bur-
gemeester en wethouders dat dit 
niet valt te verwachten, gezien de 
prijs die voor de grond is betaald 
door de ondernemer. In de raads-
vergadering van donderdag 15 
maart zal de VVD nogmaals vra-
gen naar de balans in de belan-
gen van de hotelondernemer en 
de inwoners. 

Fractievoorzitter en lijsttrekker 
voor de VVD, Robert van Rijn.

Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
CDA: Komst 2e supermarkt 
weer een stap dichterbij
Kudelstaart - Het CDA-Aalsmeer 
Kudelstaart is blij dat het haal-
baarheidsonderzoek naar een 
locatie voor een tweede super-
markt in Kudelstaart eindelijk iets 
concreter lijkt te worden. Het col-
lege heeft de gemeenteraad on-
langs geïnformeerd dat een twee-
de supermarkt op de locatie van 
basisschool De Graankorrel op dit 
moment de beste optie lijkt. Het 
CDA is vooral te spreken over de 
combinatie van wellicht een ver-
huizing van de basisschool naar 
Kudelstaart-Zuid, mogelijkheden 
tot de komst van een gezond-
heidscentrum én een verbetering 
van de verkeersstromen in Ku-
delstaart. CDA-raadslid en num-
mer vijf op de kieslijst voor de ko-
mende gemeenteraadsverkiezin-
gen Eppo Buskermolen: “Wij zijn 
altijd voorstander geweest van 
de komst van een tweede super-
markt in Kudelstaart, maar heb-
ben hierbij aangegeven niet el-
ke locatie even geschikt te vin-
den. Belangrijke uitgangspunten 
voor het CDA zijn hierbij dat de 
omgeving niet al te veel overlast 
mag ervaren, dat de supermarkt 
past binnen de wijk en dat het 
een aanvulling en versterking is 
op het bestaande winkelcentrum. 
Het kleine postzegeltje waar de 
voormalige bibliotheek staat is 
voor een nieuwe supermarkt veel 
te klein. De locatie van De Graan-
korrel zou ideaal zijn.”

Slimme combinaties
Het college van burgemeester 
en wethouders geeft in de raads-
brief verder aan dat de eventue-
le ontwikkeling van een woning-
bouwlocatie in Kudelstaart-Zuid 
ruimte geeft voor de komst van 
een basisschool. Een tweede su-
permarkt op de Graankorrel lo-
catie is alleen mogelijk bij verhui-
zing van de basisschool - eventu-
eel in combinatie met andere on-
derwijsvoorzieningen - naar een 

locatie elders binnen Kudelstaart. 
Kudelstaart-Zuid zou hier, wat 
Buskermolen betreft, een perfec-
te locatie voor zijn. “Op die ma-
nier verdeel je de scholen beter 
over Kudelstaart, krijg je andere 
verkeersstromen, is er weer een 
mogelijkheid om jongeren- en 
seniorenwoningen te bouwen én 
ontstaat er ruimte voor een goe-
de locatie voor een tweede su-
permarkt. Daarnaast ligt er een 
initiatief om een gezondheids-
centrum in het centrum van Ku-
delstaart te realiseren. Een ont-
wikkeling die in het snel groeien-
de Kudelstaart hard nodig is!”

Verkiezingsprogramma
Dat het CDA al langer pleit voor 
een extra supermarkt in Ku-
delstaart is geen geheim. Ook in 
het verkiezingsprogramma ‘Al-
tijd Dichtbij’ staat de wens duide-
lijk opgenomen. “We hebben als 
CDA-afdeling meerdere avonden 
georganiseerd waarbij leden en 
niet-leden input voor het verkie-
zingsprogramma konden geven. 
De komst van een tweede super-
markt in Kudelstaart kwam daar-
bij als duidelijke wens naar vo-
ren en staat dus ook prominent 
in ons programma. Met dit haal-
baarheidsonderzoek zijn we ho-
pelijk weer een stap dichterbij”, 
besluit Buskermolen.

CDA-raadslid en nummer vijf op de 
verkiezingslijst, Eppo Buskermolen.

CDA in brief aan minister: 
‘Extra heffing op lawaaierige 
en vervuilende vliegtuigen’
Aalsmeer - Het CDA-Aalsmeer 
Kudelstaart heeft in een brief aan 
de minister de regering opgeroe-
pen een extra heffing op lawaai-
erige en vervuilende in te voe-
ren. Deze heffing is in veel andere 
landen al ingevoerd, is onderdeel 
van klimaatdoelen van ‘Parijs’ en 
het regeerakkoord en zou wat de 
lokale CDA’ers betreft zo snel mo-
gelijk moeten worden ingevoerd.
CDA’ers Dirk van Willegen en Tom 
Verlaan, respectievelijk de num-
mer 2 en 7 op de CDA-kieslijst, ui-
ten in een brief aan de regering 
hun zorgen over het toenemende 
aantal lawaaierige en vervuilende 
vliegtuigen die over de gemeen-
te Aalsmeer komen. “Sinds 2001 
is de luchthaven Schiphol met 
23% gegroeid terwijl het gebruik 
van de Aalsmeerbaan met 90% 
omhoog is gegaan. En dan heb-
ben we het nog niet eens over de 
andere start- en landingsbanen”, 
aldus Tom Verlaan.

BTW op vliegtickets
Niet alleen het aantal vluchten 
is toegenomen, ook het lawaai 
lijkt de laatste jaren voor veel 
Aalsmeerders en Kudelstaarters 
steeds erger te worden. In het ge-

bruiksjaar 2017 staat Aalsmeer 
maar liefst 9 keer in de top 10 ge-
luidmetingen. De CDA’ers stellen 
de minister voor om, net als bij de 
trein en de taxi, BTW te gaan hef-
fen op vliegtickets. 
“Het is niet uit te leggen dat de 
BTW op vliegtickets op dit mo-
ment 0% is. Wat het CDA betreft 
moet dit minimaal naar het lage 
BTW-tarief. Op die manier maak 
je de concurrentie met de trein 
ook een stuk eerlijker en zal ver-
voer per trein binnen Europa aan-
trekkelijker worden”, stelt Dirk 
van Willegen.

Geluid én vervuiling
Het CDA maakt zich zorgen over 
de enorme toename van het 
vliegverkeer. Op dit moment is 
het RIVM bezig met een groot on-
derzoek naar de gevolgen van 
ultrafijnstof op de gezondheid. 
“Wat het CDA betreft wachten 
we de uitkomsten van dit onder-
zoek niet af, maar nemen we nu al 
maatregelen. Een extra belasting 
op vervuilende en lawaaierige 
vliegtuigen is hopelijk een prikkel 
voor de sector om te investeren in 
een schonere vloot”, besluiten de 
twee politici.

CDA-raadslid en nummer zeven op 
de verkiezingslijst, Tom Verlaan.

CDA-raadslid en nummer twee op de 
verkiezingslijst, Dirk van Willegen.

Schoonmaakactie PvdA 
langs oevers Westeinder
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
26 februari is de PvdA gestart met 
campagne voeren in de wijken 
Stommeer, Hornmeer en Dorp. 
De Partij van de Arbeid ruimde op 
bij de oevers van de Westeinder-
plassen. In elk deel van Aalsmeer 
waar een bijeenkomst is gaat 
door verkiesbare leden op de 
PvdA lijst een zwerfvuilactie uit-
gevoerd worden. Deze maandag 
ging de route vanuit de Jasmijn-
straat, via de J.C. Mensinglaan, 
Stommeerweg, Kudelstaartse-
weg, via de Beethovenlaan door 
de Hornmeer. De opbrengst was 
ruim 50 kilogram aan zwerfvuil. 
Flessen, blikjes, plastic en ander 
vuil. De middag-schoonmaakac-
tie werd ‘s avonds gevolgd door 
een geanimeerde huiskamerbij-
eenkomst met inwoners van de 
wijken Stommeer, Hornmeer en 
Dorp. Naast tevredenheid over de 
rustige, ‘dorpse’ wijken Hornmeer 
en Stommeer werd ook over een 
aantal wensen gesproken. Deze 
spitsten zich met name toe op de 
verkeersituatie in het Dorp, maar 
ook op de verbindingsweg tus-
sen Hornmeer en Dorp en de Ui-
terweg. De PvdA moet nadrukke-
lijk kiezen voor het langzame ver-
keer was de wens die uitgespro-
ken werd door de aanwezigen.

Geluidsoverlast
Extra aandacht werd gevraagd 
voor de wijk Stommeer. Een wijk 
die niet vergeten mag worden. Er 
is veel geluidshinder door vlieg-
tuigoverlast. Daarnaast is zorg 
voor een gebrek aan voorzienin-
gen als winkels, bushaltes, ge-
zondheidscentra terwijl er een 
toename is aan oudere bewoners.
In alle wijken staan de hoeveel-

heid sociale woningen onder 
druk. Vraag vanuit de aanwezi-
gen: PvdA, sta voor sociale wo-
ningen. In Dorp, Stommeer en 
Hornmeer. Dat is ook de waar-
borg voor de gemêleerde wijken 
die de PvdA in haar verkiezings-
programma heeft staan. 

Sociale wijkteams
Tenslotte werd door de lijsttrek-
ker Jelle Buisma een warm plei-
dooi gehouden voor de verbre-
ding van de sociale wijkteams in 
Aalsmeer, gekoppeld aan per wijk 
een wijkcoach en een ontmoe-
tingsplek voor alle inwoners van 
die wijk waar men elkaar kan ont-
moeten en informatie kan delen. 
Een verbreding van zorg naar ook 
een sociale functie. In de ogen 
van de PvdA kunnen de wijk-
teams naast zorg, het PvdA-the-
ma van deze week, ook de soci-
ale cohesie versterken in de wijk.

In gesprek
Niet op de bijeenkomst geweest? 
Aanstaande zaterdag 3 maart 
is het mogelijk om in gesprek 
te gaan met de PvdA-kandida-
ten. Zij zijn ‘s middags te vinden 
op het Praamplein in het Cen-
trum van Aalsmeer en in het win-
kelcentrum van Kudelstaart. Kijk 
voor tijdstippen en locaties op de 
website aalsmeer.pvda.nl

Huiskamerbijeenkomst
Volgende week gaat de PvdA zich 
richten op Kudelstaart. Maandag-
middag 5 maart wordt weer ge-
start met een schoonmaakactie 
en daarna ‘s avonds de huiska-
merbijeenkomst bij Leni Buisma, 
Geerland 19 van 19.30 tot 21.00 
uur. 

D66 campagnebus een 
dagje in Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 23 febru-
ari deed de D66 Campagnebus 
Aalsmeer aan met aan bord Twee-
de Kamerleden Tjeerd de Groot 
en Joost Sneller en de statenleden 
Amélie Strens en Claudia Weem-
hoff. Zij waren de speciale gasten 
in de Historische Tuin tijdens het 
D66 Café. Het gezelschap werd 
verwelkomd door gastvrouw 
Wilma Alink-Scheltema, lijst-
trekker van D66 Aalsmeer. Cen-
traal stonden kansen voor nieu-
we banen. Twee deskundigen 
gingen in op die kansen: Sander 
van Vooren, programmamanager 
van Greenport Aalsmeer, en Har-
ry Stokman, Aalsmeerse onderne-
mer in slimme energienetten. 

Duurzame motor
De Nederlandse glastuinbouw 
is koploper rond innovatie en 
duurzaamheid. De drijfveren: ho-
ge gasprijzen, krapte op de ar-
beidsmarkt en strenge milieuei-
sen. Vele successen zijn al bereikt 
in Aalsmeer en omstreken: de kas 
zonder gas, warmtelevering aan 
woningen, gebruik van CO2 van-
uit de industrie. Ook robotisering 
doet zijn intrede in kassen. Vol-
gens Van Voorn is dat een grote 
kans op veel nieuw technisch ge-
schoold werk en nieuwe functies 
in glastuinbouwbedrijven, zo-
als servicemonteur of robotpro-
grammeur. Robots kunnen het 
saaie en zware werk doen. Dat 
maakt de sector aantrekkelijker. 

Gelijkstroom 
Bij een goed functionerende sa-
menleving hoort een goed func-
tionerend energienet. Harry Stok-
man, oprichter van het Aalsmeer-
se en wereldwijd toonaangeven-
de Direct Current, is ervan over-
tuigd is dat gelijkspanningsnet-
ten het fundament van duurzame 
energie zijn. Zonder het te besef-
fen wordt al geleefd en gewerkt 
in een gelijkspanningswereld: al-
le apparaten werken op gelijk-
spanning en zonnepanelen en 
windmolens produceren gelijk-
spanning. Door over te stappen 
op slimmere lokale energienet-
ten op gelijkspanning, zal de we-
reld sneller verduurzamen en kan 
er sneller tot een betrouwbaar-
der, betaalbaarder en efficiënter 
net gekomen worden. 

D66 Tweede Kamerlid Tjeerd de 
Groot, kleinzoon van een kwe-
ker, prees de innovatiekracht van 
de lokale ondernemers en de 
koers van D66 Aalsmeer en Ku-
delstaart voor radicale verduurza-
ming en nieuwe banen. Hij wens-
te lijsttrekker Wilma Alink-Schel-
tema en haar kandidaten dan ook 
heel veel succes bij de komen-
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Een uitgebreid verslag van het 
D66 Café en de plannen van D66 
Aalsmeer voor radicale verduur-
zaming en nieuwe banen zijn te 
vinden op https://aalsmeer.d66.
nl. 
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OVAK houdt 
tennistoernooi

Aalsmeer - Dinsdag 27 maart 
wordt weer het jaarlijkse OVAK 
Einde Winterseizoen Tennistoer-
nooi gespeeld in de hal van Rac-

Landelijke bekercompetitie handbal
2 Teams FIQAS Aalsmeer 
bij beste acht!
Aalsmeer - De handballers van 
FIQAS Aalsmeer hebben zich ste-
vig genesteld in de landelijke be-
kerfinale. Niet één, maar liefst 
twee teams hebben zich ge-
plaatst bij de laatste acht. Het eer-
ste team H1 was woensdagavond 
21 februari op bezoek in Rolde. In 
dit Drentse dorp wachtte tegen-
stander Hollema/Unitas. In een 
volle sporthal zag het publiek FI-
QAS Aalsmeer ruim winnen. Van 
7-25 na de eerste helft tot liefst 
een eindstand van 14-45.
Heren 3 van FIQAS had het een 
stuk zwaarder dezelfde avond. 
In De Bloemhof kwam de oplei-
dingsploeg van OCI Lions 2 op 
bezoek. Het werd een superspan-
nende ‘pot’ handbal, die zelfs een 
verlenging nodig had om de uit-
eindelijke winnaar te bepalen. 
Na zeventig minuten was het 
Aalsmeer 3 dat de OCI Lions 2 uit 
de kwartfinale van de bekercom-
petitie wist te ‘kieperen’ en zelf 
nu dus wel bij de laatste acht zit. 
Eindstand 37-35. Na afloop klonk 
applaus en gejuich voor deze 
Aalsmeerse toppers. Wat een 
prestatie!

Thuis tegen Hurry Up
Twee ploegen van handbalver-
eniging FIQAS Aalsmeer dus naar 
de kwartfinale, maar er was zelfs 
een kans dat dit er drie zouden 
worden. Heren 2 wachtte donder-
dag 22 februari in deze de beslis-
sing. Thuis in Aalsmeer kwam de 
sterke tegenstander JMS-Hurry 
Up uit Zwartemeer op bezoek. De 
beide teams waren aan elkaar ge-

waagd. De ‘grote’ spelers van Hur-
ry-Up hadden een flinke kluif aan 
het behendige Aalsmeer. Over 
en weer werd er gescoord en de 
rust gingen de ploegen in met 
12-13. Heren 2 van FIQAS slechts 
een puntje minder. Beide teams 
konden dus nog de overwinning 
pakken. De tweede helft was 
misschien nog wel spannender 
dan het eerst deel. Opnieuw wis-
ten de handballers om en om de 
doelmannen te passeren. Het was 
uiteindelijk Hurry-Up die nipt de 
Aalsmeerders de droom ontnam 
en zich, net als Heren 1 en Heren 
3 van FIQAS, bij de beste acht van 
Nederland wist te plaatsen. De 
ploeg uit Zwartemeer won met 
26-30. Er is een geweldige strijd 
geleverd en daarom mag Heren 2 
toch met trots terugkijken op de-
ze, helaas, verloren wedstrijd. Het 
publiek heeft in ieder geval geno-
ten van deze bijzonder spannen-
de ‘pot’ handbal.

Superstunt
Het verlies betekent dat FIQAS 
dus niet met drie teams naar de 
kwartfinale van de bekercompe-
titie gaat, maar met twee: Heren 
1 en Heren 3. Het blijft een super-
stunt: Twee teams uit Aalsmeer 
bij de beste acht van Nederland! 
Afgelopen maandag 26 februari 
is de loting voor deze kwartfina-
le gehouden. FIQAS Heren 1 treft 
Kras Volendam en Heren 3 gaat 
de ‘strijd’ aan met OCI Lions. De 
wedstrijden worden gespeeld op  
20, 21 of 22 maart, zo goed als ze-
ker thuis in De Bloemhof.

De vreugde bij Heren 3 van FIQAS was groot. Gewonnen van OCI Lions 2 
en dus bij de beste acht in de landelijke competitie. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Twee of drie handbalteams van FIQAS in de kwartfinale van de bekercom-
petitie? Twee, het lukte Aalsmeer 2 niet om te winnen van Hurry Up.
Foto: www.kicksfotos.nl

Mien en Angela op één bij 
bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - Op 21 februari werd 
bij Bridgeclub Onder Ons de vijf-
de zitting van de vierde sessie ge-
speeld. In de A-lijn toch wel een 
paar opmerkelijke dingen: het 
paar dat bovenaan eindigde ver-
klaarde enkele weken geleden 
nog aan schrijver dezes dat zij 
niet naar de A-lijn wilden promo-
veren hetgeen dus toch geschied-
de. Was hier sprake van een mis-
plaatst minderwaardigheidsge-
voel? De dames presteerden het 
namelijk om als eerste te eindi-
gen:  dit ondanks een desastreus 
begin. Aan de eerste tafel werden 
maar liefst drie nullen gehaald! In 
de B-lijn sprong spel 24 duidelijk 
in het oog. Kennelijk zaten er veel 
meer dan de gebruikelijke veertig 
punten in dit spel. Wat gebeurde 
er precies: er werd 7 harten gebo-
den in Noord en gemaakt! Twee 
paren bereikten in Zuid zes klaver 
als eindcontract: beide keren ge-
doubleerd, een keer gemaakt en 
een keer niet. 
Twee paren in West zaten in zes 
schoppen: dit werd beide keren 
gedoubleerd. In de C-lijn nog al 
wat opmerkelijke zaken. De he-
ren die op de tweede plaats ein-

Winst Huub en 
Bets op soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieu-
we leden zijn van harte welkom. 
Kom gerust kijken en kaart eens 
’n keertje mee! Op donderdag 22 
februari is het jokeren gewonnen 
door Bets Teunen met 24 punten, 

Winst voor 3 teams van 
Biljartvereniging
Aalsmeer - Het C2 Team van 
Hans Spaargaren van Biljartver-
eniging Aalsmeer heeft de bal-
len goed aan het rollen de laat-
ste weken. Door een klinkende 
overwinning op Jacobswoude 49 
is het team naar de tweede plaats 
opgeklommen. Hans Spaargaren 
won maar nipt van Aad van Hol-
stein met een verschil van twee 
caramboles en liet 12 punten no-
teren. Paul v/d. Aar kwam 5 ca-
ramboles tekort en liet de winst 
in 23 beurten aan Piet Witteman.
Teun Verkaik had deze avond de 
minste beurten (20) nodig en een 
serie van 24 tegen Loek Turk, die 
daar nog wel een serie van 17 te-
genover zette. Dit mocht ech-
ter niet meer baten. Eindstand: 
Aalsmeer 33 en Jacobswoude  28 
punten.

Dagcompetitie
In de thuiswedstrijd aan de Oost-
einderweg hebben de teamleden 
van Aalsmeer C flink hun best ge-
daan om de punten in Aalsmeer 
te houden tegen Roelofarends-
veen. Henk Bos (85 carambo-
les) had een zware tegenstan-
der in Nico Bouwmeester (80 ca-
ramboles), die even te sterk was 
voor Henk. Jaap van Leeuwen 
liet in 26 beurten Jan Struive ach-
ter zich en Martin van der Laarse 
speelde een mooi gemiddelde te-
gen Leo Schouten. Henk van der 
Sluis deed wat hij moest doen en 
liet Leo Schouten ver achter zich. 
Eindstand: Aalsmeer C 44 en Roe-
lofarendsveen 32 punten.

Uitwedstrijd 
Aalsmeer A speelde een uitwed-
strijd tegen Rijnegom F. Teamlei-
der Wil Piet, die twee carambo-
les tekort kwam en veel beurten 
nodig had, haalde 9 punten te-
gen Nico Zwetsloot binnen voor 
Aalsmeer. Tweede speler  Jac-
co van der Laarse maakte remi-
se en vond 11 punten genoeg 
tegen Piet van Gent. Volle winst 
was er voor Flip Eskes en Wijnand 
Knol, beide 12 punten. Door de-
ze overwinning is het team van 
Wil Piet op de ranglijst ligt geste-
gen. Eindstand: Rijnegom F 36 en  
Aalsmeer A 44 punten.

Vijfde plaats
In de gewestelijke finale Hoofd-
klasse Libre in Biljart café Merwe-
hof in Dordrecht op 24 en 25 fe-
bruari is Wim Besselse, als deel-
nemer namens Biljartvereniging 
Aalsmeer, als vijfde geëindigd. 

Wim Besselse, vijfde plaats tijdens 
Gewestelijke finale in Dordrecht.

Jacco Piet 1e bij 
dartcompetitie

Aalsmeer - Op 20 februari werd 
weer een dartcompetitie ge-
speeld in het Middelpunt. Vanaf 
half acht konden de spelers zich 
inschrijven en was er de moge-
lijkheid om in te gooien om de 
spieren op te warmen, want bui-
ten was het al aardig koud aan 
het worden. Het darten ging Jac-
co Piet aardig voor de wind met 
als eindresultaat de eerste plaats. 
Tweede werd Peter Bakker, der-
de Ben van Dam, vierde Kees de 
Lange, vijfde Sebastiaan Dolk en 
zesde Ted van Galen. In de ver-
liezersronde kwamen vader en 
zoon Dolk tegen over elkaar te 
staan. Zoon Franklin werd eer-
ste en pa Hans tweede. Er is iede-
re dinsdagavond darten in ’t Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 55 
voor iedereen vanaf 16 jaar. Aan-
vang 20.00 uur, inschrijven vanaf 
19.30 uur. Deelname kost 2,50 eu-
ro per persoon per avond.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 2 
maart is er weer gewoon kaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer in 
het buurthuis aan de Dreef 1. Ie-
dereen is van harte welkom. De 
zaal gaat open om 19.30 uur voor 

Mooie prestaties tijdens 
dartavond in ‘t Dijkhuis
Oude Meer - Vele enthousiaste 
darters hebben weer mooie pres-
taties geleverd bij de dartavond 
op 16 februari in ‘t Dijkhuis. Het 
resulteerde in spannende finales 
waarbij in de dames-winnaars-
ronde Esther van der Vlugt won 
van Henny Taal met 3-2. In de ver-
liezersronde won Ans Jurka van 
Marcia Dubbelaar met 2-1. Bij de 
heren-winnaarronde won Erik-
Jan Geelkerkerken van Ludson 
met 4-1  en in de verliezersronde 
won Huib Gootjes Van Peter Höls-
her met 3-2. Ook zijn er mooie 
hoogste finishes gegooid door 

Henny Taal: 101 en Robert Cools: 
116. Zij kregen hiervoor choco-
laatjes . 
En omdat Pieter Langelaan  (links 
op de foto) ermee stopt nadat 
hij jarenlang de wedstrijdleiding 
heeft verzorgd, werd hij natuur-
lijk ook in het zonnetje gezet. 
Op vrijdag 2 maart kunnen er 
weer pijltjes worden gegooid in ’t 
Dijkhuis aan de Aalsmeerderdijk 
77 in Oude Meer, geopend van-
af 19.30 uur. Het darten start met  
de poules om 20.30 uur. Deelna-
me kost 4 euro en iedereen vanaf 
16 jaar is van harte welkom. 

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
William Hunitetu grote 
winnaar bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was in het Dorpshuis van 
Kudelstaart het twee wekelijk-
se dartsfeest. Het vier niveau sy-
steem stond weer garant voor 
veel dart plezier voor alle niveaus, 
maar het belangrijkste was na-
tuurlijk toch gewoon het hoogste 
niveau. Enkele ‘vaste’ finale kandi-
daten waren afwezig, maar dit gat 
werd vakkundig opgevuld door 
enkele ‘passanten’. Marco Corne-
lisse en William Hunitetu waren 
dit seizoen namelijk nog niet zo 
vaak aanwezig geweest. Marco 
was zelfs nog maar één keer langs 
gekomen, maar won toen wel te-
gelijk knap de speelavond. Marco 
en William stonden aan het begin 
van de avond bij elkaar in de pou-
le en troffen elkaar aan het eind 
van de avond weer in de finale. 
Hoewel de onderlinge strijd zeer 
spannend was won William twee 
keer. De laatste overwinning 
was natuurlijk de belangrijkste, 
want daarmee won William voor 
de twaalfde keer ooit de speel-
avond. Rene van Veen was de-
ze avond ook bijzonder goed op 
dreef, hij bereikte knap de halve 
finale. Hiermee behaalde hij be-
langrijke punten voor de vierde 
periode kampioenschap. Dit was 
namelijk de tweede speelavond 
van de (drie avond durende) pe-

riode kampioenschap. Met nog 
één avond te gaan bereikte Rene 
de derde plaats met 21 punten. 
Tibor Hogervorst belandde met 
23 punten op de derde plaats. Hij 
won op deze speelavond knap 
het tweede niveau en had op de 
vorige speelavond twee bonus-
punten voor de hoogste uitgooi. 
Op deze speelavond gingen de-
ze bonuspunten echter naar Tjit-
te Miedema. Hij had met een 
mooie 144 finish de hoogste uit-
gooi van de avond. Tjitte bereik-
te voor de tweede keer op rij het 
hoogste niveau en leidt dan ook 
de vierde periode met 25 pun-
ten. De volgende speelavond be-
looft dus extra spannend te wor-
den. Op deze avond waren nog 
drie niveaus, dit is volgende week 
te lezen. De volgende dartsavond 
is volgende week vrijdag 9 maart. 
Elke darter kan dan weer zonder 
opgave vooraf meedoen, hoe 
meer zielen hoe meer vreugd. 
Man, vrouw, jong en oud, ieder-
een speelt door elkaar en dank-
zij het vier niveaus systeem ko-
men alle darters zoveel als moge-
lijk op hun eigen niveau terecht. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. Op de 
website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

V.l.n.r. winnaar William, John (finalist derde niveau), Tjitte (hoogste uit-
gooi van de avond) met op de voorgrond Danny de Hartog (winnaar der-
de niveau).

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 3 maart:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 3 – Argon  10 14.30 u 
R.A.P. 12 - F.C.A. 8 12.00 u
F.C.A. 45+1 – A.F.C. 45+1    14.30 u
S.C.W. 
Z.S.G.O./WMS 1 - S.C.W. 1 14.30 u 
SCW 45+1 – VVZ.’49  45+1 14.30 u

Zondag 4 maart:
F.C.AALSMEER
Kickers’69  1 - F.C.A. 1 14.00 u
F.C.A. 3 – Badh’dorp  2 11.30 u
Overbos  4 - F.C.A. 4 12.30 u 
R.K.D.E.S.
V.Nispen  1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u 
R.K.D.E.S. 4 – Buiksloot 3 12.00 u
R.K.D.E.S. 5 – Pancratius 5 12.00 u
H.S.V.’69  2 - R.K.D.E.S. 6      14.00 u 

digden presteerden het om als 
enige tot twee keer aan toe zes 
klaver te bieden en te maken! 
Dit gebeurde op de spellen ze-
ven en acht. Op spel tien werd 
een kwetsbare zes harten gedou-
bleerd en gemaakt voor een sco-
re van plus 1660. Bravo! Op spel 
14 werd twee keer keurig zes har-
ten uitgeboden en gemaakt voor 
de score van plus 980. Op spel 
17 werd vier schoppen geredou-
bleerd. Dat gebeurt niet zo vaak. 
Het redoublet was ten onrech-
te, want het contract ging min 
en dat betekent min 200. Er zijn 
nogal wat paren die moeten vre-
zen voor degradatie, terwijl an-
dere paren de blik omhoog kun-
nen richten. Na heel veel extra 
werk vanwege computerproble-
men rolde de volgende uitslag 
uit de printer: In de A-lijn: 1. Mien 
Korenwinder met Angela Koren-
romp met 56.94%. 2. Christa Leu-
ven met Rita Ritzen met 55.97%. 
3. Trees de Jong met Hans Pot-
huizen met 54.17%. In de B-lijn: 
1. Bep Heijtel met Anita Mar-
tens met 61.93%. 2. Jassie Klicks 
met Annie Visser met 57.76%. 3. 
Alie van Verseveld met Til Eve-
leens met 55.31%. In de C-lijn: 1. 
Leny van der Meij met Chris Vis-
been met 57.50%. 2. Edwin Ge-
leijn met Donne Lek met 55.83%. 
3. Wil Groot met Mijnie van Leeu-
wen met 54.17%.

op twee is Gerard de Wit geëin-
digd met 155 punten en op drie 
Trudy Knol met 339 punten. Bij 
het klaverjassen was deze week 
Huub Bouwmeester veruit de 
beste met 5603 punten en Re-
gina Geleijn eindigde met 5527 
punten op plaats twee. Tini Buw-
alda werd derde met 5240 pun-
ten. De poedelplaats was deze 
week voor Coby van Weerden-
burg, met 3911 punten. Inlichtin-
gen bij mevrouw R. Pothuizen via 
0297-340776.

ket Sport in de Beethovenlaan. 
De aanvang is 10.00 uur. Er wordt 
gespeeld in dubbelpartijen van 
30 minuten. De inschrijfkosten 
per deelnemer zijn 4 euro. Tele-
fonisch opgeven kan bij Huub 
Zandvliet via 06-10725638 of op 
dinsdagmorgen in de hal van 
Racket Sport.

koffie, thee en inschrijving. Van-
af 20.00 uur start de kaartavond. 
Het koppelkaarten op 23 februari 
is gewonnen door Piet Gortzak en 
Fred Maas met 5372 punten. Theo 
Nagtegaal en Ko Eikelenboom 
werden tweede met 5022 punten 
en Ben Blom en Bert van der Jagt 
derde met 5007 punten. De poe-
delprijs was voor Essy van Es en 
Marja van Schip met 3795 punten.
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Jeugdhandbal binnenseizoen
FIQAS DB1 verslaat 
koploper Havas
Aalsmeer - Zondag 18 februari 
stond dé wedstrijd van het bin-
nenseizoen op het programma 
voor de DB1 van FIQAS Aalsmeer. 
De meiden moesten tegen koplo-
per Havas DB1 spelen.
Havas dacht al kampioen te wor-
den in Aalsmeer en had veel fa-
milie en vrienden met toeters en 
trommels meegenomen. Wat dit 
betreft stond niets het kampioen-
schap meer in de weg. Maar wel 
de meiden DB1 van FIQAS. 
De meiden begonnen wat ge-
spannen aan de wedstrijd, maar 
daar had Havas ook last van. Het 
eerste doelpunt was in het voor-
deel van Havas: 0-1. Kim maak-
te er gelijk 1-1 van en zo zou de 
wedstrijd verlopen, om en om 
scoren. Aalsmeer had ook veel 
supporters meegenomen, waar-
door hal 1 goed vol zat. Hoe mooi 
is dat! Havas deed een mooie wis-
sel en hup de 1-2 was een feit, 
maar Kim dacht, dat kan ik ook, 
en het stond weer gelijk. Daar-
na een mooi doelpunt van Ben-
te vanaf de opbouw en hup Jodi 
vanaf de hoek: 4-3. Het bleef ge-
lijk opgaan en de ruststand was 
7-8 in het voordeel van Havas. 
Even een peptalk in de rust, wat 
lekker vers fruit, een slokje water 
en elkaar aanmoedigen. Vol gas 

werd gestart aan de tweede helft, 
met zelfs nog een tandje erbij. 
Mooie wissels en een sterke ver-
dediging hield Havas in de twee-
de helft tot bijna 15 minuten van 
scoren af en het stond zelfs 13-8 
in het voordeel van Aalsmeer.
Havas had geen antwoordt op 
de wissels en sterkte verdedi-
ging van Aalsmeer, die echt als 
een blok stond. Havas kwam toch 
weer terug en maakte vier doel-
punten achter elkaar: 13-12. Jo-
di met een tegenaanval en hup 
weer wat adem: 14-12. Denise 
H. maakte er nog 15-13 van. Ha-
vas had nog één tegenaanval, de 
bezoekers kregen een penalty en 
die werd geraakt, maar was niet 
genoeg voor een overwinning. 
Eindstand: 15-14 voor Aalsmeer. 
Wat een fantastische prestatie. 
Het kampioensfeest van Havas 
moest nog even uitgesteld wor-
den. Bij de DB1 van Aalsmeer 
daarentegen was het groot feest. 
Gewonnen van de koploper, yes!
 
De volgende wedstrijd voor de 
DB1 is op zondag 18 maart om 
10.05 uur bij KDO in De Kwakel. 
Het is tevens de laatste wedstrijd 
van het binnenseizoen. De mei-
den hopen met veel fans naar De 
Kwakel af te kunnen reizen. 

Christiaan slaat toe bij 
het AAS jeugdschaken
Aalsmeer - In het topduel Luuk 
versus Christiaan heeft zwart 
hard toegeslagen. Luuk verloor 
in de complicaties een dame en 
liep ook nog in een kruispenning. 
Ondanks hardnekkig verzet liet 
Christiaan dit niet meer lopen en 
kwam door zijn verdiende over-
winning gelijk met Luuk aan kop. 
Beiden hebben nu 15 punten. 
Jasper had deze keer wat meer 
moeite tegen Konrad, maar trok 

toch aan het langste einde, hier-
mee zijn achterstand op de kop-
lopers op twee punten terug ge-
bracht.
Stijn deed goede zaken door Ma-
rien te verslaan en Sam won over-
tuigend van Rune. Kjeld won zeer 
overtuigend van Kevin. 
De laatste twee witspelers won-
nen ook, namelijk Niek won van 
Bryan en Kjeld van Keven.
Door Ben de Leur

Achtste in Kuurne-Brussel-Kuurne
Sterk juniorendebuut van 
wielrenner Owen Geleijn
Rijsenhout - Debuteren in de ca-
tegorie junioren en meteen naar 
een ereplaats fietsen. De Rijsen-
houtse wielrenner Owen Geleijn 
deed het afgelopen zondag 25 
februari in de Belgische klassie-
ker Kuurne-Brussel-Kuurne. Na 
een rit van 123 kilometer over 
Vlaamse kinderkopjes en nijdige 
hellingen sprintte hij in een tot 
35 man uitgedund peloton naar 
plek acht. Hij was daarmee de 
beste Nederlandse deelnemer in 
deze internationale UCI-koers. Er 
waren 165 renners van 17 en 18 
jaar van start gegaan, slechts 69 
bereikten de finish. Geleijn maak-
te deel uit van het clubteam van 
WTC de Amstel. Zijn teamgenoot 
Victor Broex werd, ondanks op-
onthoud door een lekke band, 
twaalfde. De winst was voor de 
Belg Remco Evenepoel, die half-

weg de koers aan het peloton 
ontsnapte en na een indrukwek-
kende solo met driekwart mi-
nuut voorsprong in Kuurne arri-
veerde. Evenepoel, zoon van een 
voormalig wielerprof, voetbalde 
als jeugdspeler bij Anderlecht en 
PSV, maar koos een jaar geleden 
voor het wielrennen. De wed-
strijd in België ging vooraf aan de 
prof-editie van Kuurne-Brussel-
Kuurne, gewonnen door Amstel-
lid Dylan Groenewegen. Owen 
Geleijn had zich eerder deze 
maand op het wegseizoen voor-
bereid in trainingswedstrijden. In 
het kampioenschap van de Zaan-
streek werd hij tussen profs en 
eliterenners elfde, in het kampi-
oenschap van Waterland vierde. 
Broer Tristan Geleijn klasseerde 
zich in Waterland als vijfde bij de 
nieuwelingen.

Voetbal: Gelijk spel FCA 
en winst voor RKDES
Aalsmeer - Ondanks het vries-
weer en de kou, gingen de voet-
balwedstrijden afgelopen week-
end gewoon door. Zowel zater-
dag als zondag scheen er een 
heerlijk zonnetje, maar de wind 
was venijnig koud. Het was mis-
schien dit keer wel de grootste 
beproeving voor de toeschou-
wers langs de lijn om ‘hun’ ploe-
gen aan te moedigen. De voet-
ballers hadden het waarschijnlijk 
ook een beetje koud, maar zij wa-
ren tenminste in beweging.

Rommelige wedstrijd
Het eerste team FCA zaterdag 
was vrij, maar de eerste zondag-
teams van FCA en RKDES gingen 
wel het veld op. Beiden thuis. FCA 
kreeg Nicolaas Boys uit Ter Aar op 
bezoek en dit werd een wedstrijd 
met al met al een verrassende uit-
slag. Aalsmeer kwam 0-3 achter 
te staan, maar uiteindelijk klonk 
het eindsignaal bij 3-3. Beide 

teams een punt, maar of ze hier 
tevreden mee waren… De wed-
strijd is best rommelig verlopen 
en aan beide zijden zijn redelijk 
veel overtredingen gemaakt. Het 
elftal van Nicolaas Boys speelde 
de wedstrijd uit met slechts ne-
gen spelers…

Feest
Bij RKDES aan de Wim Kand-
reef ging het er wat gemoedelij-
ker aan toe. Bernardus was de te-
genstander van de Kudelstaar-
ters en deze laag in de competi-
tie staande ploeg had het zwaar 
tegen RKDES. Toch wisten de be-
zoekers uit Hazerswoude als eer-
ste tot scoren te komen. Geruime 
tijd keek RKDES tegen deze ach-
terstand aan, maar de Kudelstaar-
ters kwamen terug en hoe! RKDES 
wist zelfs nog drie maal de netten 
te raken. Eindstand: 3-1. Feest in 
Kudelstaart. 
Foto: www.kicksfotos.nl

ZABO Zaalvoetbalcompetitie
IBH Aalsmeer snoept 
punt tegen koploper
Aalsmeer - Polonia Aalsmeer liet 
afgelopen weekend dure pun-
ten liggen bij de ZABO zaalvoet-
balcompetitie. De koploper stel-
de teleur, want de ploeg wist tij-
dens de negende speelronde 
niet te winnen. Het laaggeklas-
seerde IBH Aalsmeer zorgde voor 
een stunt en hield de lijstaan-
voerder op een gelijkspel. Direc-
te titelconcurrent, het team van 
Met & Co, pakte wél drie punten 
waardoor de spanning betreffen-
de het Zabo-kampioenschap vol-
ledig terug is gekeerd. Het ver-
schil tussen de nummers één en 
twee van de ranglijst bedraagt 
momenteel twee punten en dus 
is er met nog vijf wedstrijdavon-
den op de speelkalender van alles 
mogelijk. Beide titelkandidaten 
spelen dit seizoen trouwens ook 
nog één keer tegen elkaar. Speel-
ronde 9 vond zaterdag 24 febru-
ari plaats in de Proosdijsporthal. 
Om 19.00 uur werd er afgetrapt 
bij de wedstrijd Polonia Aalsmeer 
tegen IBH Aalsmeer en deze zaal-
voetbalpartij eindigde met een 
3-3 puntendeling. Vervolgens 
betraden de ploegen van Bolas 

Underwear en Football Fanatics 
het speelveld. Bolas Underwear 
boekte een knappe overwinning. 
De ploeg zegevierde met de cij-
fers van 6-3 en staat nu stevig in 
de top drie van de Zabo-rang-
lijst. De derde wedstrijd in de Ku-
delstaartse sporthal ging tussen 
Amsec Piller en Koning Nieuwen-
dijk. Het duel eindigde met een 
miniem verschil van 4-5. Koning 
Nieuwendijk trok aan het lang-
ste eind en is door de overwin-
ning én de drie punten gestegen 
van plaats acht naar plaats zes. 
De slotwedstrijd van speelronde 
9 was de ontmoeting tussen Met 
& Co en LEMO. Van spanning was 
géén sprake. De spelers van Met 
& Co hadden doelpuntenhonger 
en sloten de partij af met een dui-
delijke ruime 8-0 overwinning. 
Huidige stand: Polonia Aalsmeer 
9-23, Met & Co 9-21, Bolas Under-
wear 9-17, Football Fanatics 9-12, 
LEMO 9-12, Koning Nieuwendijk 
9-7, IBH Aalsmeer 9-6, Amsec Pil-
ler 9-6. De tiende speelronde van 
de Zabo zaalvoetbalcompeti-
tie volgt op zaterdag 10 maart in 
sporthal de Bloemhof.

Handbal BeNe League
FIQAS Heren 1 laat punten 
liggen in Volendam
Aalsmeer - Na het succes voor 
Heren 1 van FIQAS in de landelij-
ke handbal bekercompetitie met 
een forse overwinning woens-
dag 21 februari, wachtte zater-
dag 24 februari alweer de volgen-
de wedstrijd. Dit keer in de Be-
Ne League (Belgische-Nederland-
se competitie) en tegenstander 
was Kras Volendam. De Aalsmeer-
ders gingen op bezoek in Volen-
dam en speelden in een volle 
sporthal een beetje een romme-
lige wedstrijd. Beide teams lie-
ten zich van hun fanatiekste kant 
zien, maar Aalsmeer bleef ietwat 
achter met scoren. Debet hier-
aan was de keeper van Volen-
dam, die zich nauwelijks liet pas-
seren. “De keeper van Volendam 
stond erg goed te keepen”, aldus 
FIQAS in een reactie na afloop. De 
rust ging FIQAS in met een ach-
terstand van 13-10. Slechts drie 
punten, de tweede helft zou het 
tij nog kunnen keren. Maar Vo-
lendam bleef de net iets betere 

ploeg deze keer en wist met een 
winst van 26-20 af te sluiten.
FIQAS Heren 1 behoudt ondanks 
dit verlies haar vierde plaats in 
de ranglijst van de BeNe League. 
Het is nu wel zaak om geen pun-
ten meer te verliezen. Aanstaan-
de zaterdag 3 maart wacht alweer 
de volgende wedstrijd. Het Belgi-
sche Callant Tongeren komt op 
bezoek in De Bloemhof. Natuur-
lijk hopen de mannen van FIQAS 
op veel supporters.

Winst Dames 1 en Heren 2
Het handbalweekend kan FI-
QAS verder best met opgeheven 
hoofd afsluiten. Geen winst dan 
voor Heren 1, maar wel voor Da-
mes 1. De meiden van FIQAS wis-
ten uit te winnen van Herpertz 
Bevo met 16-19. Heren 2 boekte 
zelfs een overtuigende overwin-
ning. Thuis in De Bloemhof werd 
met liefst 34-22 gewonnen van 
BFC H1.
Foto: www.kicksfotos.nl

Zondag voetbal
FCA tegen Nicolaas Boys: 
Een ‘horror’ wedstrijd
Aalsmeer - Een ‘horror’, de wed-
strijd FC Aalsmeer tegen Nicolaas 
Boys afgelopen zondag 25 febru-
ari. Reeds na zes minuten was het 
na een perfecte aanval van Nico-
laas Boys 0-1. Het was Jim Jan-
maat die Mark Schut op een kin-
derlijke manier uitspeelde, door-
ging en Jeremaih Veldman was 
kansloos op de inzet van Jan-
maat: 0-1. Daar zou het niet bij 
blijven, de bezoekers, goed mee-
draaiende bij de bovenste teams, 
hielden de druk op de ketel. In 
de twee en dertigste minuut was 
het voor de tweede keer raak. 
Joost Verkerk gaf vanaf de rech-
terkant een voorzet af die onge-
lukkigerwijze werd aangeraakt 
door Joeri van de Schraaf en via 
de paal in het doel verdween: 0-2. 
Het zou nog erger worden voor 
FC Aalsmeer. Vier minuten la-
ter was het 0-3, maar door ingrij-
pen van assistent-scheidsrechter 
Van de Hoorn werd deze goal af-
gekeurd wegens buitenspel. Eli-
as el Hadji probeerde het, maar 
zijn kopbal werd een prooi voor 

doelman Tim Stouten van Nico-
laas Boys. FC Aalsmeer bleef pro-
beren om de hatelijke nul weg te 
werken, maar had geen succes. 
In de tweede helft werd Jeroen 
Ezink bij FCA ingebracht, er was 
nu meer diepgang. Maar eerst 
was er nog de 0-3 voor de bezoe-
kers, het was wederom Jim Jan-
maat die het doel wist te vinden. 
Uit en over voor FC Aalsmeer? 
Nee eigenlijk begon het toen 
was. Het begon met het doelpunt 
van Joeri van de Schraaf, was het 
terecht of onterecht dat het 1-3 
werd? Was het wel of niet buiten-
spel? Even later nog meer gehar-
rewar, uit een hoekschop kwam 
de bal tegen de hand van ver-
dediger Peter Burgmeijer, straf-
schop besliste scheidsrechter We-
sley Honsbeek uit Muiden én de 
tweede gele kaart voor de onge-
lukkige Burgmeijer .Ook was in-
tussen Luke van Veen vertrok-
ken met twee gele kaarten. Dami-
an Veldman nam de toegewezen 
strafschop onberispelijk: 2-3. Zou 
toch niet waar zijn? Tegen ne-

gen man. Het moest kunnen, en 
het kon. Er moest nog vijf minu-
ten gespeeld worden, alles en ie-
dereen vol in de aanval. En de 3-3 
kwam, en hoe! Het was Remigi-
usz Pasternak die vanaf ruime af-
stand de 3-3 aantekende met een 
verwoestend schot, via onder-
kant lat. En toen begon het ge-
zever weer van Nieuwveense zij-
de en dat was niet de eerste keer, 
nu zou de bal de lijn niet gepas-
seerd zijn. Maar het gemekker 
had geen succes bij scheidsrech-
ter Honsbeek, die ook al het spel 
vijftien minuten had gestaakt we-
gens opmerkingen die beter niet 
met naam en toenaam genoemd 
kunnen worden. 

Een compliment voor de FC 
Aalsmeer spelers, die zich zeer 
correct gedragen hebben, en ge-
feliciteerd met de 3-3 gelijk. Aan-
staande zondag 4 maart speelt 
FC Aalsmeer uit tegen Kickers’69 
in Leimuiden.

Thomas scherpt persoonlijk 
record flink aan bij sjoelclub
Rijsenhout - Eindelijk op de elf-
de competitie avond van Sjoel-
club Rijsenhout, afgelopen don-
derdag 22 februari, heeft Tho-
mas van Brakel de hindernis van 
de 2000 score voor het eerst 
overtroffen,met een totaal van 
2039 punten heeft hij z´n per-
soonlijke record met 44 punten 
verbeterd. Uiteraard is hij eer-
ste geworden in de Hoofdklasse, 
op de tweede plaats deed Corrie 
Balder ook weer eens goede za-
ken en Lineke van Brakel eindig-
de als derde. In de A klasse was 
wederom Elisa Arendse de sterk-
ste, met op plaats twee Gert Lan-
ser en nummer drie werd Anne-
lies Ravensbergen. De buurman-
nenstrijd ging in de B klasse on-
verminderd verder, Hans Schijf 
was de winnaar in dit titanen ge-
vecht, met enkele punten minder 
is Willem Romijn tweede gewor-
den en Femmy Korte eindigde als 
derde. Astrid Overbeek was on-
verslaanbaar in klasse C, met op 

plaats twee Ruud Maas en Brigit-
te Hoogeboom haalde ook weer 
de top drie en is derde geworden.
Bij het koppelsjoelen in Nieuw-
Vennep behaalde Riet Schijf en 
Nel Joore de eerste plaats in de D 
klasse met een gemiddelde van 
90.70.

De volgende speelavond van 
Sjoelclub Rijenhout is op donder-
dag 8 maart in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat 14 vanaf 
19.30 uur.

Winst Huub en 
Bets op soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieu-
we leden zijn van harte welkom. 
Kom gerust kijken en kaart eens 
’n keertje mee! Op donderdag 22 
februari is het jokeren gewonnen 
door Bets Teunen met 24 punten, 
op twee is Gerard de Wit geëin-
digd met 155 punten en op drie 
Trudy Knol met 339 punten. Bij 
het klaverjassen was deze week 
Huub Bouwmeester veruit de 
beste met 5603 punten en Regina 
Geleijn eindigde met 5527 pun-
ten op plaats twee. Tini Buwalda 
werd derde met 5240 punten. De 
poedelplaats was deze week voor 
Coby van Weerdenburg, met 3911 
punten. Inlichtingen bij mevrouw 
R. Pothuizen via 0297-340776.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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