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C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur
Deze zondag geopend
van 16.00 - 19.00 uur
(i.v.m. dodenherdenking)

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

AlArm-
systeem
nodig?

0297-521223

ADVERTEREN?
IN DE

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

Zwarteweg 121 
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570   
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen

 

ASSURANTIE & ADVIES

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Zonnepanelen?
Onvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132 D66

 Sterk

 Sterk
 Nederland 

 Europa 

Gratis en onafhankelijk advies over 
woningisolatie en zonnepanelen

Energieloket
Iedere woensdag van 18.00 tot 20.00 uur 

in het Gemeentehuis Aalsmeer.
In samenwerking met Gemeente Aalsmeer.

DonDerDag 
22 mei 

europese 
Verkiezingen

Coalitieakkoord bereikt, vanavond beëdiging in Raad

CDA en AB samen met 1,5 
wethouder in het college
Aalsmeer - ‘Samen voor Aalsmeer: 
ondernemend en zorgzaam’, de titel 
van het coalitieakkoord tussen het 
CDA en AB dat afgelopen maan-
dag 12 mei gepresenteerd is. Letter-
lijk samen, want deze twee partijen 
gaan met samen 12 van de 23 zetels 
het college vormen, maar hopen wel 
met alle fracties, de hele raad, aan 
de slag te kunnen gaan. “Aalsmeer 
verdient een goed bestuur”, aldus 
CDA fractievoorzitter Robbert-Jan 
van Duijn. Samen delen ze ook de 
wethouderszetels, ieder anderhal-
ve persoon. Voor het CDA komt Ad 
Verburg terug als wethouder en 
zijn collega wordt in parttime func-
tie Tom Verlaan. Voor AB neemt op-
nieuw Gertjan van der Hoeven het 
wethouderschap op zich en hij 
wordt bijgestaan door, in parttime 
verband, Jop Kluis. Door deze invul-
ling komen Ines van der Boon-Huls-
bos (CDA) en Danny Tol (AB) terug 
in de gemeenteraad. Beiden liepen 
na de verkiezingen net hun plaats-
je mis en zouden de komende vier 
jaar als fractieassistenten betrokken 
zijn bij de politiek. Voor AB komt te-
vens Frans Nisters in de gemeente-
raad. Zowel het CDA als AB dienen 
nu ook twee nieuwe fractieassisten-
ten te benoemen. 
De beëdiging vindt vanavond, don-
derdag 15 mei, in de Raad plaats, 
evenals de inhoud van het coalitie-
akkoord aan de orde komt. Jop Kluis 
was net na de verkiezingen voor het 
eerst geïnstalleerd als raadslid voor 
AB en hij hoopt aan de portefeuille 
Duurzaamheid, milieu en natuur in-
vulling te mogen gaan geven. Hui-
dig wethouder Gertjan van der Hoe-
ven gaat zich opnieuw buigen over 
Ruimtelijke ontwikkeling en gaat de 
voor hem nieuwe portefeuilles On-
derwijs en Jeugd voor rekening ne-
men. Tom Verlaan had net voor het 
eerst plaats genomen in het ‘bank-
je’ van fractieassistenten. Hij woont 
sinds 2010 in Aalsmeer en heeft 
voor zijn verhuizing acht jaar in de 
gemeenteraad van Uithoorn ge-
zeten. De portefeuille ambitie van 
‘half wethouder’ Tom is Wonen, zo-
wel jongeren- en ouderenhuisves-

ting als sociale woningbouw. Wet-
houder Ad Verburg heeft er zin in, 
hij mag namelijk in ieder geval de 
Zorgportefeuille weer onder zijn 
hoede nemen. Over de verdere ver-
deling van de portefeuilles per wet-
houder gaan de beide partijen dins-
dag tijdens het eerste collegeover-
leg vergaderen. Wel al is afgespro-
ken dat het CDA invulling gaat ge-
ven aan de Zorg, Economische Za-
ken (Greenpark/Greenport), Schip-
hol, Openbare Ruimte, Subsidiebe-
leid en Vastgoed, Verkeer en Ver-
voer, Wijkaanpak en Wonen/volks-
huisvesting. AB gaat de portefeuil-
les Jeugdbeleid (inclusief jeugd-
zorg), Ruimtelijke ontwikkeling en 
vergunningen, Onderwijs, Duur-
zaamheid en milieu, &2=1, Sport, 
Kunst en cultuur, Recreatie en toe-
risme en Handhaving beheren. De 
portefeuilles Openbare orde en vei-
ligheid, Financiën en Communicatie 
blijven de verantwoording voor bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder. 

“Stevig gefundeerd”
Informateur en formateur Ko West-
strate noemde de krappe meer-
derheid van het nieuwe colle-
ge niet ideaal. “Een ruimere steun 
zou wenselijk zijn. De coalitiepar-
tijen zijn daarvan doorgedrongen 
en dit heeft ook doorgewerkt in de 
voorbereiding van het coalitieak-
koord. Niet eerder heb ik meege-
maakt dat de voltallige fracties (in-
clusief assistenten) in werkgroepen 
hebben meegedaan in het samen-
stellen van de teksten voor dit ak-
koord. De steun voor dit akkoord is 
dus niet breed, maar door de geko-
zen aanpak wel heel stevig gefun-
deerd.” Een integrerend deel van het 
akkoord noemde Weststrate het feit 
dat opgenomen is dat de bestuurs-
cultuur in Aalsmeer moet verande-
ren en verbeteren. Dat het financi-
eel geen ‘vetpot’ gaat worden, be-
aamden zowel de formateur als de 
wethouders. “Daarom moet niet te-
veel tijd besteed worden aan on-
derling geharrewar, maar moet al-
le aandacht worden gericht op het 
boeken van resultaten en op doel-

treffendheid van het bestuur” en 
Weststrate besloot zijn verhaal met: 
“Graag wens ik deze coalitie toe dat 
zij het enthousiasme en de werk-
lust van het formatieproces zal be-
houden en dat zij haar bedoelingen 
en ambities tot resultaat zal kunnen 
brengen.” 

Aan de slag
Zowel het CDA als AB gaven aan 
graag aan de slag te willen gaan. 
Robbert-Jan van Duijn en Gert-
jan van der Hoeven twijfelen ove-
rigens niet dat er regelmatig stevi-
ge discussies zullen komen, maar 
deze zullen niet uit de weg gegaan 
worden. ”We moeten het met elkaar, 
met de hele gemeenteraad, tot een 
goed einde brengen.” De VVD bij 
monde van fractievoorzitter Robert 
van Rijn reageerde nog wat nuk-
kig ten opzichte van het onderhan-
delingsproces. Ronald Fransen van 
PACT zei te waarderen dat het be-
lang van samenwerking belangrijk 
gevonden wordt. “We zullen in de 
oppositie natuurlijk wel op de bal, 
maar niet op de man, gaan spelen.” 
De vergadering van de Raad van-
avond 15 mei is openbaar en begint 
om 20.00 uur in de raadszaal van het 
gemeentehuis. Elders in de krant 
meer over de inhoud van het 28 pa-
gina’s tellende coalitieakkoord.
Door Jacqueline Kristelijn

De vier nieuwe wethouders, links Ad Verburg en Tom Verlaan (CDA), rechts Gertjan van der Hoeven en Jop Kluis (AB).

Handtekening burgemeester 
voor ruimer kinderpardon
Aalsmeer - Burgemeester Job-
ke Vonk-Vedder heeft - samen met 
meer dan 200 andere Nederlandse 
burgemeesters - haar handtekening 
gezet onder de actie voor een rui-
mer Kinderpardon. 
De actie is een initiatief van burge-
meester Ostendorp van Bunnik. Op 
dit moment komen alleen kinderen 
in aanmerking voor het kinderpar-
don die onder toezicht van het Rijk 
staan. Kinderen die onder toezicht 
van een gemeente staan of (tijde-
lijk) hebben gestaan krijgen nul op 
het rekest. De helft van de aanvra-
gen voor het uit 2012 stammende 
kinderpardon is afgewezen. Dat be-

tekent dat zo’n zeshonderd kinde-
ren terug moeten naar hun land van 
herkomst. De burgemeesters vinden 
dit onrechtvaardig. 
Burgmeester Jobke-Vonk: “Niet al-
leen ik maar het hele college vindt 
het onterecht dat deze groep kin-
deren alleen vanwege een proce-
dure buiten het pardon vallen. Het 
gaat om kinderen die al langer dan 
5 jaar in ons land wonen en hele-
maal zijn ingeburgerd in de Neder-
landse samenleving. In Aalsmeer 
zijn ons geen gevallen bekend van 
kinderen die buiten de pardonrege-
ling vallen, maar het gaat ons vooral 
om het principe.”

Complimenten voor standhouders
Met bloemetje naar huis!
Aalsmeer - Jammer van het regen-
achtige weer, maar de standhouders 
op de Geraniummarkt en de brade-
rie hebben toch vele bezoekers mo-
gen ontvangen. Koud was het wel, 
een hele dag buiten staan en re-
gelmatig een flinke regenbui moe-
ten trotseren. En ook het constante 
neerdwarrelen van druppels maak-
ten eveneens nat. Alle standhouders 
bleven vrolijk en deden hun uiterste 
best het alle bezoekers naar het zin 

te maken. Complimenten voor alle-
maal! De bezoekers zijn misschien 
iets korter dan anders gebleven, 
maar lieten zich deze twee leuke 
activiteiten niet ontnemen. Dikke jas 
aan, paraplu mee en lekker slente-
ren. En daarna met de nieuwe boe-
ken, kleding, sieraden of plantjes en 
bloemetjes naar huis. Elders in deze 
krant meer over de Geraniummarkt 
en de braderie met ook meer foto’s.
Foto: www.kicksfotos.nl

Getuigen gezocht!
Fietser door auto geschept
Kudelstaart - Op maandag 12 mei 
om zes uur in de ochtend heeft een 
aanrijding plaatsgevonden op de 
Hoofdweg tussen een fietser en een 
automobilist. De 26 jarige fietser uit 
Kudelstaart reed op het fietspad 
naast de Hoofdweg toen uit de Dal-
tonstraat een auto met hoge snel-
heid naderde. De automobilist had 
de fietser voorrang moeten geven, 
maar reed door. De fietser werd ge-
schept door de auto, belandde op 
de motorkap en tegen de voorruit 
om vervolgens hard op de grond te 
vallen. De automobilist is niet ge-
stopt, maar maakte zich met hoge 

snelheid uit de voeten richting Leg-
meerdijk. Een getuige heeft de au-
to gezien. Vervolgens zag hij de fiet-
ser op de grond liggen. Er is direct 
alarm geslagen. Politie en de ambu-
lancedienst zijn ter plaatse geweest. 
De 26 jarige heeft schaafwonden en 
kneuzingen opgelopen, maar is niet 
zwaar gewond geraakt. De betref-
fende auto moet flinke schade heb-
ben aan de flank. Volgens de getui-
ge betreft het een Renault Cango. 
De politie doet onderzoek en hoopt 
op meer informatie via getuigen. 
Bellen kan naar 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.

Granaat in huis
Kudelstaart - Op vrijdag 9 mei 
om kwart over een in de mid-
dag is de politie gevraagd te ko-
men naar een woning aan de 
Hoofdweg. De melder had een 
granaat gevonden in de duinen 
en mee naar huis genomen. Het 
betrof een 37 millimeter granaat 
waarvan de kop afwezig was. 
De EOD is gewaarschuwd en 
heeft de granaat opgehaald. De 
‘bom’ gaat vernietigd worden.

Geen voorrang, 
auto te water
Kudelstaart - Op vrijdag 9 mei 
om half twee in de nacht is een 
auto in de sloot beland naast de 
Ambachtsheerweg. Ter hoog-
te van de Bilderdammerweg 
moest de 21 jarige bestuurder 
uit Leiden flink op de rem trap-
pen omdat hij geen voorrang 
kreeg van een hier rijdende au-
to. Hierdoor verloor hij de macht 
over het stuur en kwam tot stil-
stand in het water. De 21 jari-
ge heeft zichzelf uit de auto be-
vrijd. De ambulance is ter plaat-
se geweest, evenals politie en 
de brandweer. De Leidenaar is 
met de schrik vrij gekomen. Hij 
had geen alcohol gedronken. 
Zijn auto is op het droge gezet 
door een takelbedrijf.
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Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke nummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com
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KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
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op aanvraag
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uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur met student T. de Boer 
uit Veenendaal en 18.30 uur met ds. 
C.M. van der Klis uit Bunschoten.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof woord-com-
munieviering met N. Kuiper mmv 
Soli Deo Gloria. Zondag 10.30 u. in 
Karmelkerk eucharistieviering met 
L. Seeboldt mmv de Mirakeltjes. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Russisch-or-
thodoxe diensten van Heilige Maria 
van Egypte kerk. Zaterdag 17.30 u. 
avondgebed en zondag 10 u. God-
delijke liturgie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10 u. 
dienst met ds. J. Vrijhof. Tevens 10 
u. kinderkerk.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10 u. dienst. Vg. ds. J. van Da-
len.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
12u. eerste communie met A. Blonk 
en L. Aarts mmv kinderkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 19 mei 20 u. bijeenkomst met 
drs. Gordon van Veelen.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag om 20 u. 

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10 u. dienst met ds. Jan Martijn 
Abrahamse. Tevens crèche en peu-
terdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
10 u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 
diensten om 10 u. met ds. M. Ho-
genbirk en 16.30 u. met ds. J.G. 
Brienen.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10 u. dienst 
met ds. Wies Blomjous uit Aerden-
hout. Collecte voor Wereldwerk. 
Opvang allerkleinsten en zondags-
school. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10 u. en 16.30 u. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10 u. dienst met ds. J. van 
Popering. Tevens kinderdienst. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag om 10 u. dienst met dhr. R. 
Hondsmerk uit Dordrecht. Organist: 
W. Spaargaren. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10 u. dienst met ds. J. 
Spoor uit Utrecht. Organist: Maar-
ten Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10 u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Martijn Piet. Babyop-

Zondag 
18 mei

Zondag weer open 
Meer-ontmoeting!

Aalsmeer - Komende zondag 18 
mei is er weer de open Meer-ont-
moeting in wijkgebouw Irene in de 
Kanaalstraat. Met elkaar in gezel-
ligheid genieten van een heerlijke 
maaltijd. Komt u ook? Absoluut ie-
dereen is welkom. 
Inloop met koffie en thee vanaf 
16.30 uur, waarna rond de klok van 
17.00 tot 17.15 uur het eten geser-
veerd. Aanschuiven kost niets en 
aanmelden is niet nodig. De organi-
satie hoopt weer vele inwoners van 
0 tot 99 jaar te mogen ontmoeten. 
Voel u absoluut vrij om gasten mee 
te nemen. Voor vervoer kan gezorgd 
worden. Informatie te verkrijgen bij 
Hester Harting, Kathelijne Spaarga-
ren of Robert Heil via 0297-329538.

Info schildklier 
lotgenoten 
Amstelveen - Op donderdagavond 
22 mei organiseert de Schildklier 
Organisatie Nederland een lotgeno-
tenbijeenkomst in Ziekenhuis Am-
stelland. De bijeenkomst is voor 
schildklierpatiënten die met an-
deren willen praten over hun ziek-
te in combinatie met school, stu-
die en/of werk. Schildklierpatiënten 
zijn vaak moe en hebben last van 
concentratieverlies. Welke invloed 
heeft een schildklieraandoening op 
je werk, school of studie en hoe ga 
je daar mee om? Over deze onder-
werpen wordt gepraat tijdens de 
lotgenotenbijeenkomst. De bijeen-
komst wordt georganiseerd in het 
kader van de Week van de Schild-
klier. Aanmelden voor de bijeen-
komst kan via de website van Zie-
kenhuis Amstelland www.zieken-
huisamstelland.nl. 

Vrijwilligster Feit 
wil duo vormen

Aalsmeer - Feit is vrijwilligster bij 
het Mantelzorg Steunpunt. Zij on-
dersteunt mantelzorgers van  thuis-
wonende chronisch zieken en ge-
handicapten.  Zij wil zich graag 
meer inzetten, niet alleen,  maar 
sam-sam. Wie vormt met haar een 
duo? Feit geniet ervan om men-
sen blij te maken. “Ik kan wel ach-
ter de geraniums gaan zitten, maar 
er zijn zoveel mensen die geholpen 
moeten worden. En ik krijg er een 
hoop vrolijkheid voor terug. Soms 
heb ik gewoon kippenvel, omdat ie-
mand blij is dat ik er ben. Ik ga bij-
voorbeeld samen met een mevrouw 
naar de markt. Ze is rolstoelgebon-
den en kan dat niet alleen. Op dit 
moment ligt zij in het ziekenhuis en 
zoek ik  haar daar op. Het mooie is 
dat ondanks  alle ellende  de humor 
het toch wint”, vertelt Feit met een 
glimlach en vervolgt: “Ik vind het wel 
heel fijn dat ik als vrijwilliger kan te-
rugvallen op een professionele  co-
ordinator bij het Mantelzorg Steun-
punt. 
Mijn agenda is goed gevuld met vrij-
willigerswerk, oppassen op de klein-
kinderen en lekker naar de camping 

gaan. Toch wil ik me graag meer 
inzetten! Dat wil ik dan sam-sam 
doen: Wordt u mijn duo vrijwilliger? 
De ene week ik, de andere week u? 
Zo wordt 1+1= 3. Of kent u iemand 
met wie u samen vrijwilligerswerk 
zou willen doen? Bel 0900-1866 en 
vraag naar het Mantelzorg Steun-
punt of stuur een mail naar man-
telzorg@mantelzorg-steunpunt.nl”, 
besluit Feit haar oproep. 

Bijeenkomst over 
huidtherapie
Amstelveen - Op donderdag 22 
mei organiseert de RPVA ‘s avonds 
een bijeenkomst met informatie 
over huidtherapie en oedeemthe-
rapie. De bijeenkomst wordt ge-
houden in Wijkcentrum Westend 
aan het Westwijkplein 3. Aanvang 
is vanaf 20.00 uur en het duurt tot 
circa 22.00 uur, de zaal gaat open 
om 19.45 uur. Toegang en koffie of 
thee gratis. Alle leden worden hier-
bij uitgenodigd. Ook reumapatiën-
ten en niet-leden zijn van harte wel-
kom. Aan hen wordt een kleine bij-
drage van 2 euro gevraagd. Aan-
melden kan tot uiterlijk 20 mei bij 
Marianne Kamstra via 023-5612675 
of per e-mail: ReumaPVA@ziggo.nl. 
Dit geldt voor zowel leden als voor 

Franse en Duitse kinderen 
zoeken vakantieouders! 
Aalsmeer - Europa Kinderhulp or-
ganiseert ruim 50 jaar vakanties 
voor kwetsbare kinderen die het 
hard nodig hebben. Ze worden door 
Europa Kinderhulp uitgenodigd voor 
enkele weken vakantieplezier. Geen 
dure uitjes of luxe fratsen maar ge-
woon een vakantieperiode waar-
in rust, aandacht en geborgenheid 
centraal staan. De kinderen komen 
uit diverse Europese landen. Ze ver-
blijven tijdens de zomervakantie bij 
Nederlandse vakantieouders. Het 
gaat om kinderen die moeten op-
groeien in zorgelijke situaties. Kin-
deren die door allerlei oorzaken niet 
toekomen aan gewoon kind zijn. De 
kinderen, die tussen de 5 en 12 jaar 
oud zijn, komen in de eerste plaats 
naar Nederland om even weg te zijn 
uit hun thuissituatie. Gewoon mee-
draaien in een gezin, buiten spelen 
met andere kinderen, maar natuur-
lijk is een dagje erop uit ook leuk. 
Het meest genieten de kinderen 
van huiselijke gezelligheid en aan-
dacht. Het is niet nodig om de taal 
vlekkeloos te spreken. Met creatief 
gebruik van handen en voeten kom 
je heel ver. Als de vakantie prettig 
verloopt is het mogelijk om de kin-
deren terug te vragen. Het spreekt 
voor zich dat dit heel belangrijk is in 
hun jonge leven. Alle toekomstige 
vakantieouders krijgen een intake-
gesprek waarbij wordt verteld wat 
ze kunnen verwachten. Europa Kin-

derhulp besteed aandacht aan de 
voorbereiding en tijdens het verblijf 
staan vakantieouders er niet alleen 
voor. Er worden niet alleen vakantie-
ouders voor Franse en Duitse kinde-
ren gezocht, maar ook voor kinde-
ren uit Oostenrijk en Nederland. De 
vakantieperiode loopt van 6 juli tot 
en met 22 augustus. Wilt u iets doen 
voor een kind? Gewoon thuis in uw 
eigen gezinssituatie? Ook vakantie-
ouders zonder kinderen, of ouders 
van kinderen die al op eigen benen 
staan kunnen zich aanmelden. Kijk 
voor meer informatie op www.eu-
ropakinderhulp.nl of bel Gert Pool 
via 023-5272560, Elly Dantuma via 
0251-238407 of Jolanda Langedijk 
via 072-5039231.

OVAK dagje naar Elburg
Aalsmeer - Woensdag 7 mei is 
OVAK met 148 personen in totaal 
drie bussen naar Elburg geweest. 
Via een toeristische route ging de 
reis naar het plaatsje Biddinghui-
zen voor een koffiestop met gebak. 
Vervolgens ging de route via Har-
derwijk en Nunspeet naar het stad-
je Elburg waar het gezelschap aan 
boord ging van salonboot Jacqueli-
ne voor een drie uur durende rond-
vaart over het Veluwemeer. 
Tijdens de rondvaart genoot men 
van een drie-gangen-diner. Na te-

rugkomst in Elburg was er gelegen-
heid om het historische stadje te 
bezoeken. Rond half vijf vertrok het 
gezelschap weer naar Aalsmeer.  

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
HUWELIJK
H.J. Herweijer en L.G.M. van Tol

Zondag inloop 
voor 65+ers
Aalsmeer - Zondagmiddag 18 
mei is de maandelijkse inloop in de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 
55 van 15.00 tot 16.30 uur. Het the-
ma voor de inloop is  ‘Tijd’. Er wordt 
een verhaal verteld, liedjes gezon-
gen en geluisterd naar muziek waar 
het thema ook in door zal klinken. 
De inloop start met een kopje kof-
fie of thee en de ontmoeting met 
elkaar. Steeds vaker weten men-
sen de weg naar de inloop te vin-

Vermist:
- Karperstraat: Zwarte-witte kater met chip. Zijn naam is Rufus.
- Aalsmeerdebrug, Molenweg: Valkparkiet Betsy. Grijs met oranje vlek op 

zijn kopje is heel tam. 
- Rijsenhout, Grote Poellaan:  Cyperse Poes. Gesteriliseerd.

Gevonden:
- Geerland: Zwarte kat.
- Oosteinderweg: Cyperse kat met goudkleurig en zwart. De kat heeft een 

bandje om van de Dierenbescherming.
- Romeijnstraat: Jong rood-witte kat. Draagt bandje van Dierenbe-

scherming.
- Aalsmeerderbrug: Rood-witte kater.
-   Oosteinderweg:  Cyperse bruin zwarte kater.
-   Oranjestraat: Bruin cyperse poes.

den. Die weg is voor alle 65 plussers 
uit Aalsmeer en omgeving. Er wordt 
een vrijwillige bijdrage van 2 euro 
per persoon gevraagd. Ouderen zijn 
van harte welkom! Voor vragen kan 
contact opgenomen worden met El-
len van Houten, ouderenpastor, via 
06-14144344.

Open dag 
Rode Kruis

Aalsmeer - Zaterdag 17 mei or-
ganiseert het regionale Rode Kruis 
een open dag vanaf 13.00 uur in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3 in. Tijdens de open dag 
kan op vele manieren kennis  ge-
maakt worden met het Rode Kruis. 
Er is veel te beleven. Vanaf 13.00 uur 
staan de koffie en heerlijke zelf ge-
maakte wafels. Gedurende de mid-
dag worden activiteiten getoond, 
die het Rode Kruis zoal in de re-
gio aanbiedt. Gerekend kan wor-
den op een tentoonstelling van zo-
wel de crea club als het breicafé. 
Er zullen bestuursleden en vrijwil-
ligers aanwezig zijn om vragen te 
beantwoorden en informatie te ge-
ven. Ook biedt het Rode Kruis deze 
middag unieke cadeaus aan, alle-
maal handgemaakte artikelen voor 
een interessante prijs. Er zijn bij-
voorbeeld schilderijen en brei- en 
borduurwerken, zoals sjaals, tafel-
lakens en sokken. De verkoopop-
brengst zal besteed worden aan de 
aanschaf van nieuw handwerkma-
teriaal, zodat deze activiteit van het 
Rode Kruis voortgezet kan worden. 
Iedereen is van harte welkom.

Lunchen in 
Oost-Inn

Aalsmeer -  Woensdag 21 mei van 
9.30 tot 11.30 uur is er weer inloop 
en ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie of thee. En van 
12.00 tot 13.00 uur is er gelegen-
heid om samen te lunchen. Ieder-
een is welkom in de Oost-Inn in de 
Mikado in de Catharina-Amalialaan 
66. De creatieve avond is verplaatst 
naar woensdagavond 28 mei. Voor 
inlichtingen: 0297-325636, 0297-
345413 of kijk op de website oos-
terkerk-aalsmeer.nl.

KERKDIENSTEN

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
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDienst
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF



Muziek
Donderdag 15 mei:
* Popkwis0297 in De Oude Veiling, 
Marktstraat v/a 20u.
* Concert Hesston College koor in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55. 
Aanvang: 20u. 
* Daverende Donderdag met dj Ge-
rard Ekdom en optreden Big, Black 
and Beautiful in feesttent Rijsen-
hout, Konnetlaantje, 20.30-01u.
Vrijdag 16 mei:
* Dancefeest Love Base met Lucien 
Foort en Dennis van der Geest in 
feesttent Rijsenhout v/a 20.30u.
* Party met dj in café de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
Zaterdag 17 mei:
* Dag van de Amateurkunst met in-
fomarkt, kunst en optredens in ge-
meentehuis, Raadhuisplein, 12.30 
tot 17u.
* Estafette-dj v/a 16.30u. en Praam-
party met dj v/a 22u. in café de 
Praam, Zijdstraat.
* ACOV brengt Die Schöpfung van 
Haydn in Bloemhof, Hornweg, 20u.
* Feestavond met dj Barry Brand en 
band Jamento in feesttent Rijsen-
hout, Konnetlaantje v/a 20.30u.
* The Veldman Brothers in The 
Shack, Schipholdijk 253 in Oude 
Meer v/a 21u.
* Back in Time, jaren negentig dis-
cofeest, in The Beach, Oosteinder-
weg 247a v/a 21u.
* Aalsmeerse band Ten Beers After 
bij café Rumzicht, Leimuiderdijk 377 
in Burgerveen v/a 22u.
* Houseclassics Reunion met dj’s 
Gizmo en Buzz Fuzz in N201, Zwar-
teweg v/a 21.30u.
Zondag 18 mei:
* Blues van Snatch it Back uit Wales 
in The Shack, Schipholdijk 253 in 
Oude Meer v/a 16u.
* Zangeres en gitariste Jude Johns-
tone in De Oude Veiling, Marktstraat 
v/a 15u.
Donderdag 22 mei:
* Comedyclub on Tour ’Bado Boom’ 
in Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffka-
de v/a 20u.
Vrijdag 23 mei:
* Jammen met drummer Guzz Gen-
ser in The Shack, Schipholdijk 253a, 
Oude Meer v/a 21.30u.
Zaterdag 24 mei:
* Bands Van Alles en nog Wat, Dazz-
le en Lemon Curry live in The Beach, 
Oosteinderweg 247a v/a 20.30u.
* Boys named Sue, tribute to John-
ny Cash, in The Shack, Schipholdijk 
253a, Oude Meer v/a 21.30u.
* Optreden Red Maddies in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zondag 25 mei:
* Tail Dragger met Fossen Struijk 
Band in The Schack, Schipholdijk 
253a, Oude Meer v/a 16u.

Films/Toneel
T/m 22 mei:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
in Crown Cinema, Van Cleeffkade. 
Verder voor jeugd: Muppets Most 
Wanted, Flits en het magische huis, 
Rio 2, K3 Bengeltjes en Mees Kees 
op kamp. Voor volwassenen: No-
ah, Spider Man2 en Toen was geluk 
heel gewoon.
Zaterdag 17 mei:
* Favo-film JW de Wijn in De Oude 
Veiling, Marktstraat, 20.30-23u.
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21u.
* Start verkoop klucht ‘De flat van 
Jet’ door Toneelvereniging Ku-
delstaart in Dorpshuis 11 tot 13u. 
Voorstellingen: 28, 30 en 31 mei.

Exposities
Zaterdag 17 mei:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag 11-16u. 
17 en 18 mei:
* Historische Tuin open met exposi-
ties en verkoop. Open: zaterdag, en 
zondag 13.30-16.30u., dinsdag t/m 
vrijdag 10-16.30u. Ingang Praam-
plein. 
Vanaf 18 mei:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Schilderijen en 
zeefdrukken van Robert Brandy. Tot 
en met 19 juni. Opening zondag 15u.
* Stockexpositie met schilderijen 
en sculpturen van o.a. Jan Sierhuis 
en Jozephine Wortelboer in gale-
rie Sous-Terre, Kudelstaartseweg 1. 
Open zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 22 juni:
* Expositie Nederlandse kring van 
tekenaars in Het Oude Raadhuis, 

Dorpsstraat. Do. t/m zo. 14-17u. 
* Uitgestorven diersoorten op Kin-
derkunstzolder, Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.
* Schilderijen van Cathy van der 
Meulen in gemeentehuis. Te bezich-
tigen tijdens openingstijden.
Tot en met eind juli:
* Expositie ‘Project Historische Tuin’ 
van Fotogroep Aalsmeer in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein. 

Diversen.
Donderdag 15 mei:
* Bio-markt op Molenplein, Cen-
trum. Wekelijks 10 tot 18u.
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Vergadering en bingo voor PCOB-
leden in zorgcentrum, Molenpad v/a 
14.30u.
* Braderie in Centrum, Rijsenhout 
van 14 tot 20u. 50ste Wielerronde 
Rijsenhout. Start 15.15u. Met Dik-
ke banden race, wielrennen in ver-
schillende categorieën om 16.30u, 
18u. en 19.15u. 
* Basketbalclinic voor jeugd in De 
Bloemhof, Hornweg, 17 tot 19u.
Vrijdag 16 mei:
* Open Hof keuken met Chinese ge-
rechten in ‘t Baken, Sportlaan, 17.45 
tot 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u
* Klaverjassen en domineren in De 
Reede Rijsenhout v/a 20u.
Zaterdag 17 mei:
* Solex toerrit. Start Kudelstaartse-
weg 165 om 10.30u.
* Laatste rondje, toerrit bijzondere 
auto’s. Start feesttent Rijsenhout in 
Konnetlaantje 10.30 tot 11.30u. Be-
zichtiging v/a 15u.
* Opening seizoen Het Oosterbad, 
Mr. Jac. Takkade 1 om 13u. door 
burgemeester.
* Open dag Rode Kruis in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan 3 v/a 13u. 
en 13-16u. voetbalplaatjes ruilen.
* Dorpsraad Kudelstaart 50 jaar. Om 
14u. feestelijke ingebruikname han-
ging baskets Ad Verschueren Plein.
* Openluchtevenement voor vrou-
wen in Rijsenhout, 15-21u.
17 en 18 mei:
* Feest rond 40 jaar zwembad De 
Waterlelie, Dreef met afscheid Dick 
de Kuijer zaterdag 16.30-18.30u.
Zondag 18 mei:
* Stratentoernooi bij RKDES op vel-
den aan Wim Kandreef v/a 9.30u. 
met activiteiten voor kids en v/a 
15.30u. Optreden band Reunited.
* Familiedag feestweek Rijsenhout 
rond tent Konnetlaantje v/a 13u.
* Inloop voor 65+ers in Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat 55 van 15 tot 
16.30u.
* Expositie werkstukken cursisten 
De Werkschuit in locatie Bacca-
rastraat 15 van 14 tot 17u.
* Open Meer ontmoeting in Irene, 
Kanaalstraat. Inloop v/a 16.30u.
Maandag 19 mei:
* Lezing over aquaria bij Viva Aqua-
ria in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan 3 v/a 20u.
Woensdag 21 mei:
 Koffie-inloop in Oost-Inn in Mika-
do, Catharina Amalialaan v/a 9.30u.  
Tevens lunch 12-13u.
* Boekhuis Breiclub met Nea en 
Margriet, Zijdstraat 12, 16 - 18u.
* Ovak-soos in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat v/a 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
* Zin-Inn lezing door Cees-Luuk 
Lindeboom, ex-directeur en ex-dak-
loze in Doopsgezinde kerk, Zijd-
straat 55 v/a 20u.
Vrijdag 23 mei:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 24 mei:
* Sportpassiedag verenigingen in 
Bloemhof, Proosdijhal, The Beach, 
de Mikado en zwembad,12 tot 15u.

Vergaderingen
Donderdag 15 mei:
* Info-bijeenkomst dementie en 
wonen in Irene, Kanaalstraat v/a 
13.30u.
* Bijeenkomst van de Raad met be-
ediging wethouders, raadsleden en 
fractieassistenten in raadzaal, ge-
meentehuis v/a 20u.
Woensdag 21 mei:
* Bijeenkomst over evenementenbe-
leid in gemeentehuis v/a 20u.
* Iedere woensdagavond Energielo-
ket in gemeentehuis, Raadhuisplein 
open, 18-20u.
Donderdag 22 mei:
* Info-avond over/in Rijsenhout in 
De Reede, Schouwstraat v/a 20u.

AGENDANoah en Spider Man 2 in 
Crown Cinema Aalsmeer
Aalsmeer - Nu te zien in Crown Ci-
nema Aalsmeer, de film ‘Noah’. Os-
car winnaar Russell Crowe speelt in 
Noah een man die een onmogelijke 
opdracht krijgt wanneer de wereld 
vernietigd dreigt te worden door een 
allesverwoestende overstroming. 
‘Noah’ gaan zien kan op zaterdag 
17 mei vanaf  21.15 uur en maandag 
19 mei vanaf 21.00 uur. Ook nieuw 
in Crown: ‘Amazing Spider Man2 
(3D). De belangrijkste strijd van Spi-
der Man was een intern conflict: de 
worsteling tussen de dagelijkse ver-
plichtingen van Peter Parker en de 
buitengewone verantwoordelijkhe-
den van Spider Man. Maar in The 
Amazing SpiderMan 2 ontdekt Peter 
Parker dat hem een nog veel gro-

ter gevecht te wachten staat. Zon-
dag 18 en dinsdag 20 mei in span-
ning genieten vanaf 21.00 uur. Don-
derdag en vrijdag blijven de deuren 
van de bios tijdelijk gesloten, maar 
zaterdag vanaf 12.30 uur gaat het 
doek weer naar beneden voor Flits 
en het Magische Huis, Rio2,  Mup-
pets Most Wanted en The Other Wo-
man en zondag al vanaf 11.00 uur 
met ook K3 Bengeltjes, Frozen 2D 
en Mees Kees. Een aanrader voor 
de maandagavond: Toen was ge-
luk heel gewoon vanaf 18.45 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.
crowncinema.nl. Kaarten reserve-
ren kan via 0297-753700 en info@
crowncinema.nl. Adres: Van Cleeff-
kade 15.

Zaterdag en zondag livemuziek
The Veldman Brothers en 
Snatch It Back in The Shack
Oude Meer - Maar liefst twee 
weergaloos goeie bands staan er 
dit weekend op het Shackpodi-
um in Oude Meer. Zaterdag 17 mei 
The Veldman Brothers. Een hechte 
band rondom ‘bloodbrothers’ Gerrit 
en Bennie Veldman. Gerrit op gitaar, 
Bennie op hammond en bluesharp, 
Marco Overkamp op drums en Do-
nald van der Goes op bas. Tomeloze 
energie; zichtbaar plezier en voelba-
re energie. Muziek gespeeld van-
uit de onderbuik: Een gedreven rit-
mesectie die Gerrit en Bennie Veld-
man aanzet tot grootse prestaties 
als zangers, als solisten en als en-
tertainers. 
Vier getalenteerde muzikanten met 
een schat aan ervaring, beïnvloed 
door elkaar en beïnvloed door de 
helden van weleer: The Vaughan 
Brothers, Muddy Waters, Jimi Hen-
drix, Elmore James, Howlin’ Wolf, 
Jimmy Smith en the Fabulous Thun-
derbirds. The Veldman Brothers vol-
gen deze diepe voetsporen respect-
vol met covers en eigen songs en 
bovenal met een zeer herkenbaar 
eigen geluid. 
Zondag 18 mei heeft The Shack 
de legendarische ‘Snatch It Back’ 
uit Cardiff, Wales weten te strikken 
voor een optreden in Oude Meer. 
Deze band was de afgelopen 30 
jaar een van de meest succesvolle 
bands in de U.K. en in Europa, en 
werd ook wel the South Wales Fa-
bulous Thunderbirds genoemd! In 
1983 opgericht door Chris Rees en 
Paul Higgins. In 1987 namen ze hun 
eerste album ‘Live on Broadway’ op, 
waarna het toeren met de band be-

gon. Door de ontmoeting met pro-
ducer Paul Duvivie, van het succes-
volle blueslabel Tramp Records ont-
stond een lange muzikale relatie 
met Paul én met Holland. In die tijd 
kwamen ze ieder jaar terug om op 
te treden in onder andere Amster-
dam en werd Nederland hun twee-
de thuis. In middels zijn er de afge-
lopen jaren 5 albums uitgebracht en 
niet zonder succes. In 2004 werd 
Chris Rees, door gezondheid rede-
nen vervangen door, een voormalig 
harmonica student van Rees, Jus-
tin Alexander. Samen Paul Higgins-
bass en backing vocals, Dave Dear-
naley op gitaar and Ian Davis op 
drums zijn de mannen van Snatch 
It Back ‘Back on Track’. Legenda-
risch, deze band! The Shack is zater-
dag geopend vanaf 20.00 Het optre-
den van The Veldman Brothers be-
gint om 22.00 uur. Entree is 5 euro. 
Zondag 18 mei om 15.00 uur open, 
aanvang Snatch It Back om 16.00 
uur en de entree is eveneens 5 euro. 
Voor alle info en openingsdagen en 
-tijden: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   

STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:TIP:TIP:

KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE: NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:

Klassieke gitaar
‘Gomez’ 3/4
(geel en andere kleuren)  € 69,-

Gitaarbanden,
grote collectie
                   vanaf   € 5,95

Stemapparaat (clip)
‘Boston’
                 € 12,95

Djembé 
(demontabel)
                                                  € 99,-

Zaterdag Dance Classics Party
Back In Time in The Beach
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 17 mei vind de laatste edi-
tie voor de zomerstop van ‘Back in 
Time’ plaats. Tijdens dit gouwe ou-
we discofeest laten DJ’s en gasthe-
ren Cees van der Schilden, Meindert 
van der Zwaard en Ruud Vismans 
de danshits weer knallen tijdens de 
party. Back in Time gaat weer terug 
naar hoe het ooit begonnen is: van-
af de Back in Time discobar wor-
den de meest populaire hits uit de 
jaren zeventig en tachtig de zaal in 
geslingerd. Met soms een enkel uit-
stapje naar de  jaren negentig. Heb 
je verzoeknummers? Via de specia-
le verzoeknummerkaarten kan men 
een muzikale ‘Favoriete Top 3’ invul-
len en deze inleveren bij de DJ van 

dienst. Deze pikt de leukste sugges-
ties er tussen uit om te draaien! Met 
de verzoeknummerkaart wordt in 
grote mate de muziek van de avond 
bepaald. Daardoor kan het voorko-
men dat er tijdens het feest platen 
gedraaid worden die je echt al een 
hele tijd niet meer gehoord hebt! 
Natuurlijk staan tijdens de avond de 
muziek en gezelligheid centraal. Een 
dansje, een drankje, veel plezier.
Vanaf 21.30 uur gaan de deuren 
open en ben je van harte welkom! 
Neem gezellig vrienden mee, want 
het belooft een knaller van een sei-
zoensafsluiting te worden! Back in 
Time vindt plaats in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a en de toe-
gang is gratis!

Voor dertigers in N201 zaterdag
Oldschool hardcore reünie 
met dj’s Gizmo en Vox
Aalsmeer - Houseclassics Reu-
nion is weer terug in N201 met 
een nieuw daverend feest vol old-
school hardcore classics uit de be-
gin jaren negentig! Bij voorgaan-
de edities was het nog zo dat zo-
veel mogelijk stijlen op een avond 
werden gedraaid, maar de organi-
satie heeft er voor gekozen om de 
stijlen te splitsen en er twee aparte 
edities van te maken. Er wordt ge-
werkt aan een editie met meer mel-
low/club classics in het najaar. Za-
terdag 17 mei zullen dj’s Buzz Fuzz, 
Gizmo, Vox, Sol, Robert Ammerlaan 
en Meneer Marcel hun opwachting 
maken achter de draaitafels en het 
publiek trakteren op uitsluitend de 

beste oldschoolklappers uit de ja-
ren negentig: verwacht al het beste 
van de hardere house en hardcore 
tot aan het begin van de eerste hap-
py hardcore hits half jaren negentig, 
echter zonder te vervallen in de hele 
avond happy hardcore cliché’s. Het 
gaat bij dit feest om het echte old-
school gevoel uit de tijd dat hard-
core de grootste grensverleggende 
sensatie op dancegebied was. Het 
belooft dus een avond vol herinne-
ringen te worden voor het iets oude-
re publiek wat gelukkig nog steeds 
te porren is voor een avondje goeie 
muziek en gezelligheid. Het feest 
begint om 21.30 uur en de entree is 
10 euro. Meer op www.n201.nl.

Rijsenhout is ‘op stoom’, 
feestweek in volle gang!
Rijsenhout - Met een benefiet-
avond voor realisatie van de kerk-
toren bij de Ontmoetingskerk be-
gon afgelopen zaterdag 10 mei de 
feestweek in Rjsenhout. Een ‘bont’ 
feest met orgelmuziek, accordeons 
en een spetterend optreden, inclu-
sief polonaise, van de Aalsmeer-
se Rietveld band. Inmiddels is Rij-
senhout helemaal ‘op stoom’ en zijn 
al een groot aantal evenementen 
de revue gepasseerd. Echter het is 
nog feest met vandaag, donderdag 
15 mei, de braderie, de wielerron-
de, en de Daverende donderdag-
avond met dj Gerard Ekdom en Big 
Black en Beautiful. Vrijdag 16 mei 
vindt de eerste editie van Love Bass 
plaats. Er wordt meteen groots uit-

gepakt met namen als Lucien Foort, 
Afro Bros, Dennis van der Geest, 
Brian Chundro en Santos, Clayton 
Barros on percussion en MC Jolly-
good on the mic. Zaterdag 17 mei 
staat het laatste rondje, de autot-
ourrit voor klassiekers, weer op het 
programma met daaromheen de au-
tomiddag, divers vermaak voor jong 
en oud en s ‘avonds de spetteren-
de slotavond met dj Barry Brand van 
radio Decibel en Partyband Jamen-
to. Zondag 18 mei wordt de feest-
week afgesloten met een hele ge-
zellige familiedag met diverse activi-
teiten voor jong en oud, waaronder 
de vertrouwde zeskamp. Kijk voor 
meer informatie en aanvangstijden 
op www.feestweekrijsenhout.nl.

Ten Beers After zaterdag 
live in café Ruimzicht
Burgerveen - Op zaterdag 17 mei 
vanaf 22.00 uur verzorgt Ten Beers 
After een optreden bij Red Kees 
ofwel café Ruimzicht aan de Lei-
muiderdijk 377 in Burgerveen. De 
Aalsmeerse band trakteert op een 
avond lekkere muziek met swing, 
soul, pop en latin met een toefje ou-
de disco. Ten Beers After beleeft een 
feestelijk jaar. De band viert haar 
25-jarig jubileum, dat toepasselijk 
‘Dubbel Koper’ heet. De blazers-
sectie heeft namelijk een volwaar-
dige plaats binnen de groep. Zo is 
Ten Beers After opgericht met als 
belangrijke inspiratie het Engelse 
Supercharge. Zij brachten de oude 
swingmuziek van Louis Jordan op 

een moderne en krachtige manier 
over het podium.De bandleden van 
Ten Beers After hebben een brede 
muzikale smaak. Drummer Cees Tas 
is geen onbekende café Ruimzicht 
en heeft al een aantal Blues-sessies 
versleten.Naast hem staat broer Job 
Tas. Hij is de nieuwe aanwinst op 
bas en beleeft zijn vuurdoop. Jan-
Willem Bakker hanteert zijn gitaar 
en achter hen op piano Jacko Han-
sen. De tenorsax wordt bespeelt 
door Rooie Kee, Nienke Voerman 
op trompet en Pieter van Dam ont-
fermt zich over trombone, bariton en 
altsax. Het schuim op dit muzikale 
pilsje is zangeres Dorine Pronk, the 
Queen of the poldersoul. 

Heerlijk lenteweer verwacht!
Dj’s Menzoo en Michael 
dit weekend in de Praam
Aalsmeer - Vrijdagavond 16 mei 
trakteert danscafé de Praam op 
een gezelligeEnergy Party. DJ Men-
zoo zal deze avond de gasten van-
af 22.00 uur trakteren op een fan-
tastische avond. Aanstaande zater-
dagmiddag 17 mei presenteert de 
Praam een speciale Lente DJ van 
16.30 tot 19.30 uur. De pui staat 
open en de stoelen buiten, want er 
wordt heerlijk dorstig lenteweer ver-
wacht. DJ Michael Meyer heeft er al 
zin in om samen met de gasten van-
af 22.00 uur een feestje te bouwen. 
Hij draait voor ieder wat wils tijdens 
de Flugel Dance Night.

Glamour Praambingo
Donderdag 22 mei wordt het bin-
go-seizoen afgesloten met een heu-
se Glamour Praambingo! De bin-
goavond wordt georganiseerd door 
Paulien Geel. De gasten ontvan-
gen bij binnenkomst een welkomst-
drankje. Er worden heerlijke luxe 
hapjes geserveerd en uiteraard zijn 
er prachtige cadeaus te winnen! Het 

wordt zeer zeker een hele gezelli-
ge avond! Heb je interesse om de-
ze avond mee te doen? Meld je dan 
aan via Paulien, via de facebookpa-
gina van de Praam of via mail: in-
fo@cafedepraam.nl dan wordt je op 
de gastenlijst gezet. En het zou ui-
teraard leuk en gezellig zijn als je 
nog iemand meeneemt. Outfits in 
glamour style worden gewaardeerd.

Hemelse Popquiz
Donderdag 29 mei met Hemelvaart 
organiseert Danscafé de Praam sa-
men met DJ Ruan de ‘Hemelse Pop-
quiz’. Deze avond kan je gezellig met 
een stel vrienden aanschuiven en je 
muziekkennis komen testen. Deel-
name is gratis en inschrijven is van 
te voren niet nodig. Je kan meespe-
len met een team van 2 tot 6 perso-
nen. Er worden zes ronden met ver-
schillende items gespeeld. De aan-
vang is 20.00 uur en de quiz start 
om 20.30 uur. Uiteraard ontvangt 
het winnende team een leuk pre-
sentje! 

Zondagmiddag in De Oude Veiling
Pianiste Jude Johnstone
Aalsmeer - Zondag 18 mei begint 
om 15.00 uur het optreden van Ju-
de Johnstone in De Oude Veiling. 
Jude Johnstone gaf in 2012, tijdens 
haat eerste Europese tour ook al 
een mooi concert in De Oude Vei-
ling. De in Maine opgegroeide en 
in California woonachtige singer-
songwriter leerde jong piano spelen 
en ook die tijd inspireerde haar tot 
het schrijven van haar eerste eigen 
liedjes. Op 19 jarige leeftijd maakte 

ze de gewaagde sprong om full time 
met muziek en componeren bezig 
te gaan houden. Nu een aanzien-
lijk aantal solo cd’s later is het tijd 
voor het verder uitbouwen van haar 
internationale carrière. Jude Johns-
tone wordt vergezeld door Rob van 
Duuren op steelguitar. Reserveren 
(aanbevolen) kan bij De Oude Vei-
ling in de Markstaat 19 via 0297–
368378, info@deoudeveiling.nl of 
direct via scr@pietergroenveld.com.
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Ingetrokken aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Ten hoogte van Bielzenpad (Z-2014/024521), het aanleg-

gen van watergang en dam met duiker, (verzonden op 30-
04-2014);

- Poldermeesterplein 68 (Z-2014/023896), het plaatsen van 
een schotelantenne aan de voorzijde (verzonden 7 mei 
2014);

- Robend 16 (Z-2014/008839), het wijzigen van een brand-
scheiding (verzonden 6 mei 2014).

geaccepteerde (sloop)meldIng(en)

- Geraniumstraat 5 (Z-2014/028675), het verwijderen van 
asbesthoudende materialen (verzonden 9 mei 2014).

Geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

commIssIe ruImtelIjke kwalIteIt 
(voorheen welstandscommIssIe)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

evenementen

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

evenementenvergunnIng

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening zijn de vergunningen verleend voor:
- Bio-markt, Molenplein, 15, 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 

juni, 3, 10, 17, 24 en 31 juli, 7, 14, 21 en 28 augustus, 4 
september 2014 (Z-2014/023380);

- Infomarkt voor de amateurkunst, Raadhuisplein, 17 mei 
2014 (Z2014/024243).

Datum verzending vergunningen 15 mei 2014

collectes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

exploItatIevergunnIng

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- De Oude Veiling, Marktstraat 19, Aalsmeer 
 (Z-2014/027843), ontvangen 1 mei 2014.

ter Inzage

t/m 15052014 Begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-
2018 en de Financiële eindrapportage over 
2013 van de Omgevingsdienst NZKG.

t/m 16052014 Overeenkomst tot kostenverhaal voor Aals-
meerderweg 509 en naast Aalsmeerderweg 
509, de Mr. Jac. Takkade tegenover nummer 8 
en naast nummer 9, Aalsmeerderweg 45A-49.

t/m 16052014 Nota paracommercieel beleid gemeente Aals-
meer.

t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken voor Aalsmeerderweg 509.

t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen voor Oosteinderweg 
232.

t/m29052014 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”, 
Oosteinderweg 404 en ontwerpbesluit hoge-
re grenswaarden.

t/m 29052014 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Aalsmeerder-
weg 420-422’.

t/m 05062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “N201-zone”, Hornweg 159 en ont-
werpbesluit hogere grenswaarden.

t/m 18062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Stationsweg 38 en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden.

t/m 10060214 Mijnsherenweg 47 (bouwen en inrichten van 
bedijfsunits voor agrarische bedrijven) (zaak-
nr. Z-2014/022426); Zijlijnstraat 49 (plaatsen 
van een dakkapel) (zaaknr. Z-2014/010124); 
Twijderlaan 6 (het plaatsen van 2 dakkappel-
len) (zaaknr. Z-2014/019803).

t/m 20062014 Ontwerpbesluit alsmede andere ter zake zijnde 
stukken m.b.t. kennisgeving ontwerpbesluit 
Wabo om de omgevingsvergunning voor de 
bestaande LPG-tankstations van de Shell ge-
legen Burg. Kasteleinweg 3 en 4 te Aalsmeer 
met ingang van 31 maart 2015 in te trekken.

voor meer InformatIe: www.aalsmeer.nl

aangepaste agenda voor de BIjeenkomst 
van de raad van aalsmeer 

op donderdag 15 mei 2014 in de raadzaal 
van het gemeentehuis van aalsmeer.
Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur met de oordeelsvor-
mende raad en wordt na een onderbreking gevolgd door de 
besluitvormende Raadsvergadering.

20.00 Huldiging van het twirlduo Selina Kok en Kim 
 Nederstigt vanwege hun zilveren medaille tijdens 
 de Europese Kampioenschappen 

  raad (oordeelsvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.15 Ro-1 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter 
   mevr. J. Vonk-Vedder
   Raadsgriffier: mevr. T.D. van Petersen
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3.  Vaststelling van het resumé van de oor- 
   deelsvormende raad van 3 april 2014.
20.20 Ro-2 Startnotitie Oosteinderweg 232
20.30 Ro-3 Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële 
  herziening Oosteinderweg e.o. 2005’
20.45 Ro-4 Verplaatsing weekmarkt naar het 
  Praamplein
21.00 Ro-5 Begroting 2015, meerjarenraming 
  2016-2018 en de Financiële eindrappor-
  tage op- en inrichtingskosten 2013 
  Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
21.15 Ro-6 Rapportage Rekenkamer Aalsmeer: Met 
  elkaar Bouwen, onderzoek naar sturing in 
  beheersing (woningbouw)projecten
21.35 Ro-7 Onderzoek geloofsbrieven
21.40  Vragenkwartier en schorsing 

  PAUZE / ONDERBREKING 

  raad (besluitvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

21.50 Rb-1 1.  Heropening door de voorzitter   
   mevr. J. Vonk-Vedder 
   Raadsgriffier: mevr. T.D. van Petersen
  2.  Vaststelling van de agenda
  3.  Vaststelling van het resumé van de 
   raad van 25 maart 2014, 27 maart 
   2014 en de besluitvormende raad van 
   3 april 2014
 Rb-2 Onderzoek geloofsbrieven
 Rb-3 Benoeming en beëdiging van de 
  wethouders
 Rb-4 Beëdiging van de nieuw toe te laten 
  leden van de Raad
 Rb-5 Benoeming fractieassistenten

  SLUITING 

gewIjzIgde openIngstIjden 

hemelvaart
Op donderdag 29 mei (Hemelvaart) 

is het gemeentehuis gesloten. 
Het gemeentehuis is vrijdag 30 mei ook gesloten.

pinksteren
Op maandag 9 juni (2e Pinksterdag) 

is het gemeentehuis gesloten.

BenoemIng tot loco-gemeentesecretarIs

Het college van B&W heeft in zijn vergadering van 6 mei 
jongstleden besloten de volgende personen met onmiddellijke 
ingang te benoemen als loco-gemeentesecretaris: mevrouw 
drs. Th.C.H.M. Kuin, Msc. en de heer mr. J.J.A. Dunselman.
Mw. Drs. Ing. T.D. van Petersen is met onmiddellijke ingang 
geen loco-secretaris meer.

stemmen In wIllekeurIg stemlokaal

Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in 
Aalsmeer stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat 
vermeld, is slechts een voorbeeld. Wanneer u gaat stemmen, 
moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen. 
Zonder deze documenten is het namelijk niet mogelijk een 
stem uit te brengen. De stempas bewijst dat u uw stem nog 
niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht.

Alle stemlocaties zijn op 22 mei geopend van 7.30-21.00 uur. 
Een overzicht van de stemlocaties vindt u op www.aalsmeer.
nl/verkiezingen

Identificatieplicht
Bij de Europese Parlementsverkiezingen mag u een identiteits-
bewijs gebruiken dat op 22 mei 2014 (de dag van de stem-
ming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een Europees 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs of een Nederlands ver-
blijfsdocument gebruiken waar op staat “geldig tot 23 mei 
2009” of elke latere datum. 
Stemt u voor een ander in uw gemeente? Neem ook (een ko-
pie) van diens identiteitsbewijs mee! Gaat iemand anders uit 
uw gemeente voor u stemmen? Geef (een kopie van) uw iden-
titeitsbewijs mee!

officiële mededelingen
15 mei 2014

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openIngstIjden BalIe Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op 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 planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen 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 vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wIjkInformatIe
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-Info op weBsIte
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

afspraken Burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

Inspreken In het Beraad over een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

overIge loketten en InformatIe 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

servIcelIjn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

servIcepunt Beheer en uItvoerIng 
provIncIe noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

calamIteItentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

verkeersBesluIten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

kandidatenlijst wordt deze week bezorgd
Deze week ontvangt u de kandidatenlijst voor de Europese 
Parlementsverkiezingen. U kunt de lijst ook downloaden van 
de site: www.aalsmeer.nl/verkiezingen of bellen met de ge-
meente, 0297-387575.

kandidatenlijst in gesproken vorm
Bent of kent u slechtziend(en) of blind(en) die de kandi-
datenlijsten niet (goed) kunnen lezen? U kunt de kandida-
tenlijst gratis ingesproken op cd ontvangen. Als u hiervan 
gebruik wilt maken, kunt u bellen naar de Oogvereniging 
Regio Amsterdam, tel. 020-6130619 of stuur een e-mail naar 
amsterdam@oogvereniging.nl

meer informatie op internet
Alles wat u wilt weten over de Europese Parlementsverkie-
zingen op 22 mei 2014 vindt u op internet: www.aalsmeer.
nl/verkiezingen. Hier staat onder meer een overzicht van 
de stembureaus, informatie over de stempas en wat u moet 
doen als u iemand anders voor u wilt laten stemmen. U kunt 
ook kijken op www.kiesraad.nl. Vragen? Bel de gemeente 
0297-387575 of bel het verkorte nummer 140297.

omgevIngsvergunnIng, vergunnIng 
Ingetrokken, Bezwaar t/m 19 junI 2014

- Mr. Jac.Takkade 35 (bouwen van een hotel) 
 (zaaknr. Z-2014/022934) (verzonden 09-05-2014)

wet algemene BepalIngen omgevIngsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Geraniumstraat 5 (Z-2014/028675), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen;
- Oosteinderweg 232 (Z-2014/029035), het slopen van een 

woonhuis en bijgebouw.

verleende omgevIngsvergunnIngen, 
regulIere procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Bilderdammerweg 81 (Z-2014/017650), het vergroten 

van een dakkapel aan de zijkant van de woning ten be-
hoeve van het vergroten van het trappenhuis (verzonden 
12 mei 2014);

- Rozenstraat 17 (Z-2014/011330), het uitbreiden van een 
dakkapel aan de voorzijde (verzonden 8 mei 2014);

- Uiterweg 153 (Z-2014/016853), het onderheien en neer-
leggen van betonplaten ten behoeve van het tegengaan 
van verzakking (verzonden 07 mei 2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 11:30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387 575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

weIgerIng omgevIngsvergunnIng

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te weigeren:
- Jupiterstraat 28 (Z-2014/006682), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voor- en achterzijde (verzonden 07 mei 
2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 11:30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387 575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

verlengIng BeslIstermIjn aanvraag 
omgevIngsvergunnIng, regulIere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Aalsmeerderweg 364, het tijdelijk huisvesten van ar-

beidsmigranten (ontvangen op 12 maart 2014);
- Machineweg 35a (Z-2014/023892), het wijzigen van een 

schuur in zorgwoning (ontvangen 13 april 2014).

vergunnIngsvrIje aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Meervalstraat 23 (Z-2014/017355) het melden van brand-

veilig gebruik (verzonden 8 mei 2014).
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Start Rolstoelwandelseizoen 
Aalsmeer - Op 29 april is het rol-
stoelwandelen weer gestart. Dit jaar 
al weer voor de tiende keer. Mis-
schien heeft u ze wel gezien? Op 
dinsdagsmiddag kwamen 30 men-
sen in een rolstoel, geduwd door 
net zoveel vrijwilligers van het Ro-
de Kruis, vanuit verschillende wind-
richtingen naar de Zotte Wilg aan 
de Uiterweg. Daar werden de groep 
feestelijk ontvangen voor de jaar-
lijkse opening van het rolstoelwan-
delseizoen. Na koffie en gebak werd 
het tijd voor het welkomstwoord van 
de voorzitter van het Rode Kruis. Hij 
vertelde welke grote waarde deze 
activiteit heeft voor zowel de deel-

nemers als voor de vrijwilligers. Dick 
Overkleeft haalde daarbij aan dat 
de wisselwerking tussen de deelne-
mers en vrijwilligers vooral een zaak 
is van het ‘hart’. 
Het mooie daarbij is dat het deze 
groep bewoners van verzorgings-
huizen door het rolstoelwandelen 
ook hun ‘horizon’ verleggen, con-
tacten verstevigen en betrokken 
blijven bij de veranderingen in het 
dorp. Gastheer, deelnemers en vrij-
willigers zijn heel blij met deze jaar-
lijkse traditie om één keer op deze 
manier samen te zijn.
Er wordt uitgekeken naar een mooi 
wandelseizoen!

Ontmoetingsplek De land_plaats
Vaartocht voor bewoners van 
Rietlanden voor kunstproject 
Kudelstaart - Nog twee dagen en 
dan gaat een unieke vaartocht voor 
bewoners van de wijk De Rietlan-
den uit Kudelstaart plaatsvinden. 
Deze vaartocht komt voort het uit 
gezellige Rietlandenterras. Bewo-
ners konden hier onder het genot 
van een kopje thee met echte Riet-
landenkoek praten over de plan-
nen voor een ontmoetingsplek, de 
zogeheten land_plaats, in de wijk. 
Zo’n plek wil de van oorsprong Ku-
delstaartse beeldhouwer Femke 
Kempkes samen met bewoners re-
aliseren. De vaartocht op zoek naar 
de bijzondere planten- en bloemen-
soorten waar de straten uit de buurt 
naar zijn vernoemd, vormt hiervoor 
de basis. Op zaterdag 17 mei om 
09.00 uur is het zo ver! Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Het plan is om 
een aantal zitelementen te realise-
ren waarbij de straatnamen van de 
wijk de inspiratiebron zijn. Namen 
als Lisdoddestraat, Zwanenbloem-
weg, Moslaan en Zonnedauwlaan 
gaan zeker een rol spelen in het de-
finitieve ontwerp. Deze zitelemen-
ten, de onlangs opgeleverde visstei-
ger en de speeltuin vormen straks 
samen het hart van de wijk. Daarom 
wil Kempkes juist samen met de be-

woners ontwerpen en bouwen. “Ik 
hoop dat er uit elke straat, laan of 
weg van de wijk mensen meevaren 
met deze expeditie. Het wordt een 
speurtocht met een bijzonder ver-
haal en de inspiratie voor het ont-
werp van De land_ plaats.” Ook voor 
het bouwen van de zitelementen wil 
Femke de handen ineen slaan. “Met 
elkaar een ontmoetingsplek reali-
seren is fantastisch. De samenwer-
king tussen jong en oud, groot en 
klein verbroedert en levert straks 
een kunstwerk op dat ook echt van 
de mensen zelf is. De beleving en 
ervaring staan centraal. En natuur-
lijk een mooi eindresultaat, daarvoor 
zet ik de basislijnen uit en begeleid 
ik het proces.” Tijdens de expeditie 
wordt er gevaren met de veilige bo-
ten van de Westeinder Rondvaart. 
De boten vertrekken als het weer 
het toelaat aanstaande zaterdag-
ochtend 17 mei om 9.00 uur vanuit 
Kudelstaart. Voor informatie of aan-
melden kunt u e-mailen naar riet-
landenpost@hotmail.com of bellen 
met Femke Kempkes 0626154104 
of met Jan Daalman 0612096497. 
De vaartocht is exclusief voor bewo-
ners, jong en oud, van de wijk De 
Rietlanden.

Solextoerrit 
zaterdag!
Kudelstaart - De Solexvrienden 
Kudelstaart en De Kwakel hebben 
weer een mooie toerrit uitgezet voor 
iedereen die gezellig is. Op zaterdag 
17 mei gaat het weer gebeuren. Alle 
remmen gaan los, de benzinetank-
jes zijn vol en, onder begeleiding 
van de gidsen Jan en Frans, gaat er 
weer zo’n 70 kilometer in de regio 
rond getoerd worden. Het belooft 
een prachtige rit door een fraaie 

omgeving te worden. Om 09.30 uur 
staat bij Joop en Ria van Leeuwen 
aan de Kudelstaartseweg 165 de 
koffie met koek klaar. 

De tocht start om 10.30 uur. Onder-
weg is er een gezellige lunch en in 
de loop van de middag zal de groep 
waarschijnlijk wel weer terugko-
men. En dan is er natuurlijk de al-
om bekende nazit. De rit is bedoeld 
voor solexen of andere door meng-
smering gestookte machines op mi-
nimaal twee wielen. Voor meer in-
formatie, kan gebeld worden met 
Frans via nummer 06-22808708.

PlasPop met Broken Mules, 
saxofoonkwartet en Whatts
Aalsmeer - PlasPop 2014 gaat door 
en wel op de langste dag en kortste 
nacht van het jaar, zaterdag 21 ju-
ni. De voorbereidingen zijn al enige 
tijd in volle gang. Er zijn reeds vier 
acts keihard aan het repeteren om 
u een onvergetelijke avond op en 
vanaf het water te bezorgen. Zij tre-
den allen ‘om niet’ op. De podia en 
de locaties worden weer geheel be-
langeloos beschikbaar gesteld door 
diverse bedrijven en privépersonen. 
En ook de diverse medewerkers die 
helpen met het overvaren van de di-
verse muzikanten zijn weer graag 
bereid hun diensten voor een hab-
bekrats (lees: een schouderklopje) 
te verrichten. Wat kan het publiek 
dit jaar verwachten: Het Aalsmeers 
saxofoonkwartet, Broken Mules, 
Mainville Bluesband, the Whatts, 
Cool Castband en Dazzle staan op 
het programma. En in de pijplijn zit 
wellicht ook nog een verrassings-
act, daarover later meer. De bands 
zullen zich, later in deze krant, na-

der aan uw voorstellen. Het concept 
blijft hetzelfde als in voorgaande ja-
ren. Op vijf locaties, te weten: Torre-
gat, schuilhaven De Winkel, schuil-
haven De Grote Brug, Vissersvreugd 
en Koddespoel, zullen op een afge-
sproken tijdstip alle optredens te-
gelijk van start gaan. De bezoekers 
dienen dus een keuze te maken. De 
optredens duren elk 25 tot 30 minu-
ten. Daarna kan het publiek zich va-
rend naar een nieuwe bestemming 
van hun keuze verplaatsen. Elke 
act wordt drie maal opgevoerd. Aan 
het einde van de avond is de slot-
act op de Koddespoel. Bij de slotact 
is het de bedoeling dat iedereen de 
bootjes gezellig aan elkaar vast legt, 
luistert, meezingt, danst. Een heer-
lijk, eerlijk muziekavondje waar-
in contacten met andere Aalsmeer-
ders aangehaald c.q. verbeterd kun-
nen worden onder het genot van uw 
eigen hapje en drankje. Voor infor-
matie kan een mail gestuurd wor-
den naar: plaspop@live.nl.

Zwerfvuilactie Oosteinde 
levert volle container op!
Aalsmeer - Zondag 4 mei is de ac-
tie gehouden voor het opruimen van 
zwerfafval in Oosteinde. In totaal 
waren hebben achttien mensen van 
klein naar groot die initiatiefneem-
ster Brenda geholpen hebben. De 
groep werd in vieren gesplitst en ie-
dereen kreeg een opvallend hesje, 
handschoenen, een grijper en een 
vuilniszak. Elk groepje heeft in een 
aantal straten het zwerfafval opge-
ruimd. Er kwamen positieve reac-
ties van buurtgenoten die de vrij-
willigers vuil zagen opruimen. In de 

twee uur dat ze bezig zijn geweest 
is een bak van 240 liter geheel ge-
vuld. Na het harde werk was er tijd 
om in het zonnetje te genieten van 
drinken en een hapje, ter beschik-
king gesteld door de AH op het Pol-
dermeesterplein. Als dank voor de 
inzet kregen de kinderen een diplo-
ma en een rugzakje met lekkers en 
mocht iedereen zijn handschoenen 
houden. “Hopelijk draagt deze actie 
bij dat buurtgenoten iets bewuster 
worden als het gaat om hun afval op 
ruimen”, besluit Brenda. 

Wendy Noordam: 
Talentvolle laaitbloeier
Aalsmeer - Laten wij dit schrijf-
sel eens filosofisch beginnen. Tijd 
valt niet in te halen. Het heeft wei-
nig zin om je af te vragen: ‘Waar-
om ben ik hier niet eerder mee of 
aan begonnen?’ Het komt zoals het 
komt. Dat hoort bij het leven. Maar 
wanneer je op latere leeftijd ontdekt 
over hoeveel (on)vermoede talent je 
beschikt, ja, dan is die begeestering 
niet meer te stuiten. Een prachtig 
voorbeeld hiervan is Wendy Noor-
dam. Haar schilderijen en foto’s 
werken betoverend. Wie het beeld 
tot zich laat doordringen waant zich 
vrijwel direct in een andere wereld, 
een wereld vol kleuren, warmte en 
schoonheid. Haar fantasie neemt 
de kijker mee naar oorden waar het 
heerlijk toeven is. 

Verf, paar penselen en doek
Het is pas een paar jaar geleden dat 
het ‘ineens’ zover was. Zij kocht wat 
verf, penselen en wat doekjes en 
begon met schilderen. Het bracht 
haar rust en over het resultaat was 
zij niet ontevreden. De mensen om 
haar heen nog minder. ‘Prachtig’, 
was het meest gehoorde commen-
taar. ‘OK’, dacht Wendy, dan ga ik 
nu weer wat anders doen. En dat 
was fotograferen met daarbij ge-
bruik makend van de hedendaagse 
technieken. Zij zag dat als een uit-
dagend experiment om de gemaak-
te beelden zo te manipuleren dat 
het onderwerp onherkenbaar wordt. 
Hoe dat allemaal moest? Zij ging 
gewoon op ontdekkingstocht en 
zag wel wat er van zou komen. Pak-
te haar camera ging op pad, liet het 
toestel vervolgens uit haar handen 
vallen waardoor deze niet meer te 
herstellen viel en onbruikbaar werd. 

Zij miste het dagelijkse fotografe-
ren zo erg dat haar broer zei: Leen 
mijn toestel, een spiegelreflexca-
mera, maar.’ Wendy wist onmiddel-
lijk: ‘Dit is het.’ Op marktplaats vond 
zij zo een zelfde soort camera, reis-
de een honderdtal kilometers naar 
haar nieuwe verovering en voelde 
zich koningin te rijk met haar ver-
worven aanwinst. 

Fantasie, magie van leven
‘Ik heb gelukkig heel veel fantasie 
en wanneer ik rond loop met mijn 
camera en ergens een object zie 
dan weet en hoop ik: hier kan ik wat 
mee.’ En dan begint thuis achter de 
computer de avontuurlijke reis naar 
het uiteindelijke resultaat. Tijdens 
de uitwerking gebeurt er van alles 
met het onderwerp en ondergaat 
het een metamorfose, qua vorm, 
kleur, de vervreemding wordt steeds 
interessanter totdat Wendy het ex-
periment een halt toe roept. Dan is 
het af en klaar. ‘In de ene foto kun 
je verdwalen, maar er zijn er ook bij 
die kunnen confronteren’, volgens 
de maakster. ‘Zelf vind ik die ge-
heimzinnigheid in het werk heer-
lijk.’ Het werk heeft sterk weg van 
een caleidoscopische ervaring waar 
je nooit genoeg van krijgt. Telkens 
weer veranderen de beelden voor 
het oog. Fantasie is de magie van 
het leven. Wendy Noordam lijkt op 
een toverfee, die wensen van men-
sen vervult en met haar fantasie de 
wereld mooier maakt. Heeft zij ook 
nieuwe plannen? Oh, plannen ge-
noeg. Zij houdt van dichten en zal 
zeker ook nog eens een bestaand 
plan verder uitwerken: Een boekje 
met poezenwijsheden. Ach, deze ta-
lentvolle laatbloeier is nog lang niet 
uitgebloeid. 

Wendy gaat de komende kunstrou-
te (20 en 21 september) met haar 
werk exposeren op de Uiterweg 94 
(Loods Otto). Daarnaast zijn haar 
foto’s binnenkort ook te zien in Ge-
zondheidscentrum Drie Kolommen, 
op de tweede etage in de praktijk 
van huisartsen Bon, Feijen, Göbel, 
tandartsen Bon en Vliegenthart.
Janna van Zon

Van ex-directeur tot ex-dakloze
Zin-Inn: Lezing door Cees-Luuk 
Lindeboom in Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Op woensdag 21 mei 
geeft Cees-Luuk Lindeboom de le-
zing over zijn leven van onderdirec-
teur bij een bank, directeur bij een 
reisorganisatie, waarna hij depres-
sief, geïsoleerd en dakloos werd. Bij-
na vijf jaar lang verkocht hij de dak-
lozenkrant het Straatjournaal, met 
werkweken van 55 uur per week. Zo 
betaalde hij al zijn schulden af. Nu is 
hij niet langer dakloos, maar wel am-
bassadeur van Straatjournaal Haar-
lem. De lezing wordt georganiseerd 
door de Zin-Inn van de Doopsgezin-
de Gemeente met medewerking van 
Boekhuis Aalsmeer. De Zin-Inn, een 
initiatief van de Doopsgezinde Ge-
meente, komt met een aantrekkelijk 
aanbod van activiteiten op het ge-
bied van zingeving en spiritualiteit, 
met onder andere cursussen en le-

zingen voor een groot publiek. De 
heer Lindeboom spreekt regelmatig 
voor scholieren, en volwassen pu-
bliek, de lezing is interessant voor 
jong en oud. De Zin-Inn is bedoeld 
voor iedereen die zich aangespro-
ken voelt en is een plek voor men-
sen om elkaar te ontmoeten. De le-
zing van Cees-Luuk Lindeboom be-
gint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur 
is er koffie en thee. De toegang is 
gratis, wel wordt een donatie ge-
vraagd voor de daklozenkrant. In 
verband met de organisatie en de 
verwachte belangstelling wordt ge-
vraagd van tevoren aan te melden 
via zininn@dgaalsmeer.nl. Ook als 
u zich niet aangemeld heeft, bent u 
natuurlijk van harte welkom. Adres 
van de Doopsgezinde Gemeente is 
Zijdstraat 55.

Stockexpositie bij Sous-Terre 
Aalsmeer - Op zondag 18 mei start 
galerie Sous-Terre haar jaarlijkse 
stockexpositie. Bezoekers kunnen 
weer genieten van een enorme di-
versiteit aan schilderijen en sculp-
turen van een groot aantal kunste-
naars dat aan de galerie verbon-
den is. Speciale aandacht wordt ge-
vraagd voor het werk van Jan Sier-
huis en Jozephine Wortelboer. Veel 
werk uit de grote expositie van de 
Amsterdamse expressionistische 
schilder Jan Sierhuis, die in het 
voorjaar in de andere vestiging van 
Sous-Terre in Lithoijen gehouden 
werd, is nu te zien in Aalsmeer. Van 

Jozephine Wortelboer worden haar 
kenmerkende vogels geëxposeerd. 
Haar fragiele, uit plakken boetseer-
was opgebouwde en in brons ge-
goten ijsvogels, merels en fazanten, 
zijn ongeëvenaard. Voor wie niet di-
rect tot aankoop wil overgaan is veel 
werk ook te leen of te huur. Gale-
rie Sous-Terre is het hele jaar open 
op zaterdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. Op de overige dagen 
op afspraak. Telefoon: 0297-364400, 
e-mail: info@galerie-sous-terre.nl. 
Adres is Kudelstaartseweg 1, tegen-
over de watertoren. Voor meer infor-
matie: www.galerie-sous-terre.nl.

Jan Sierhuis, Het gesprekJozephine Wortelboer, Fazant

17 Tekenaars exposeren in 
Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - De werkgroep Beel-
dende Kunst van de Stichting voor 
Kunst en Cultuur Aalsmeer is bij-
zonder trots om het werk van 17 
kunstenaars van de Nederlandse 
Kring van Tekenaars te mogen to-
nen aan kunstminnende Aalsmeer-
ders in museum Het Oude Raad-
huis. De expositie is tot 23 juni te 
bewonderen van donderdag tot en 
met zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur. In 1947 richtte een aantal be-
kende kunstenaars een ‘kring’ op 
van uitsluitend tekenaars om de ‘au-
tonome tekenkunst’ onder de aan-
dacht te brengen. Bekende leden uit 
die eerste periode zijn onder ande-
re Ruth Fischer, Willem Vaarzon Mo-
rel, Paul Citroen, Riek Wesseling en 
Peter Vos. Een tekening is bij uit-
stek geschikt om te laten zien wat 
een kunstenaar in huis heeft, want 
een tekening is een puur product. 
Een goede beheersing van de te-

kenkunst ligt ten grondslag van het 
werk van grote meesters. Een teke-
ning kan een werk op zich zijn, maar 
kan ook de basis vormen voor bij-
voorbeeld een ets of schilderij. Een 
echte tekening, zo definieert de 
Kring, is een werkstuk op papier, 
met karakter. Oorspronkelijk moch-
ten de tekeningen uitsluitend in 
zwart-wit worden uitgevoerd en fi-
guratief zijn, maar in de zestiger ja-
ren zijn deze voorwaarden verdwe-
nen. De Nederlandse Kring van Te-
kenaars telt nu 30 leden en fungeert 
als forum voor beeldende kunste-
naars die het tekenen als zelfstan-
dig uitdrukkingsmiddel praktiseren. 
Ook organiseert de Kring gezamen-
lijke exposities, onder meer in het 
Stedelijk Museum in Amsterdam, 
het Kunst Centrum Bergen en in de 
Leidse Lakenhal. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Afgelopen zaterdag 10 mei is onder grote belangstelling de nieuwe exposi-
tie in het Oude Raadhuis geopend door Wilma Laarakker, voorzitter van de 
Kring van tekenaars.ACOV zingt die Schöpfung

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 17 
mei om 20.00 uur geeft Aalsmeers 
Christelijke Oratorium Vereniging een 
concert in de Bloemhof aan de Horn-
weg. Uitgevoerd wordt die Schöp-

Sopraan soliste Merel van Geest

fung van Joseph Haydn. Haydn schreef 
dit werk tussen oktober 1796 en april 
1798. Het wordt beschouwd als één van 
Haydns meesterwerken. Dit oratorium 
beschrijft en illustreert muzikaal het 
scheppingsverhaal volgens het Bijbel-
boek Genesis. Geen van Haydns com-
posities nam zoveel tijd als dit werk. Hij 
legde dit zelf als volgt uit: “Het duur-
de zo lang omdat ik verwacht dat het 
werk lang mee zal gaan.” Dat heeft hij 
destijds goed gezien. Inmiddels is het 
ruim 200 jaar later en nog steeds genie-
ten jaarlijks honderden mensen van de 
prachtige muziek. Aan dit concert ver-
lenen drie solisten hun medewerking: 
Sopraan Merel van Geest, tenor Aart 
Mateboer en bas Hans de Vries. Het 
koor wordt begeleidt door het bege-
leidingsorkest Continuo en Sander van 
den Houten, orgel. De algehele leiding 
is in handen van Danny Nooteboom, di-
rigent van de ACOV. Voor toegangsprijs 
en kaartverkoop zie de advertentie el-
ders in deze krant. Verdere informatie: 
www.acov.nl of 06-20644802, voorzitter 
Annet de Jong.
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Vanavond in het gemeentehuis
Raad praat over verplaatsing 
weekmarkt naar Praamplein
Aalsmeer - In het eerste Ronde Ta-
felgesprek is al uitvoerig gespro-
ken over het voorstel om de week-
markt vanaf eind september te ver-
plaatsen naar het Praamplein. Er 
werd enthousiast gereageerd door 
raadsleden en aanwezigen, zeker 
nadat bekend werd gemaakt dat zo-
wel de marktkooplieden als de on-
dernemers in het Centrum graag 
dichter bij elkaar willen komen. In 
de vergadering van de Raad volgen-
de week donderdag 15 mei staat de 
verplaatsing van de markt opnieuw 
op de agenda, eerst oordeelsvor-
mend, later op de avond besluitvor-
mend. De bijeenkomst van de Raad 
vindt plaats in de raadzaal van het 

gemeentehuis, begint om 20.00 uur 
en is openbaar voor belangstellen-
den te bezoeken. 
Ook op de agenda: Startnotitie Oos-
teinderweg 232, bestemmings-
plan Oosteinderweg 2005, begro-
ting 2015 en meerjarenraming 2016 
tot 2018 en de rapportage van de 
Rekenkamer Aalsmeer ‘Met elkaar 
Bouwen’, het onderzoek naar stu-
ring en beheersing van (woning-
bouw)projecten. Het eerste deel van 
de Raad wordt besloten met een 
vragenkwartier. Na een korte pau-
ze volgt deel twee, besluitvormend 
over onderwerpen besproken in de 
vergaderingen van 25 en 27 maart 
en 3 april.

Middenweg-bewoner en de ‘gewraakte’ verbinding

Ron Hooyman: “Als de gemeente zijn 
werk doet, hou ik het niet tegen”
Aalsmeer - In 2007 werd Ron 
Hooyman door de gemeente schrif-
telijk geïnformeerd dat hij het vol-
gende jaar niet meer zou wonen 
aan de Middenweg. In de ontwikke-
ling van Green Park Aalsmeer paste 
geen woning meer. 
De invulling van het bedrijventerrein 
langs de nieuwe N201 verliep door 
de crisis minder snel en vooralsnog 
is Green Park een behoorlijk, finan-
cieel zorgenkindje voor de gemeen-
te. Er komen nu, bijna 7 jaar later, 
mondjesmaat bedrijven bij en door-
trekken van de Middenweg naar 
het reeds aangelegde deel vanaf de 
Machineweg is een hot item aan het 
worden. Het wordt als een belang-
rijke route gezien van en naar de 
N201, als ontsluiting van Green Park 
en de verbinding tussen Oosteinde 
en het Centrum. Bij het horen van 
de woorden ‘doortrekken Midden-
weg’ zit Ron Hooyman op het punt-
je van zijn stoel. En begrijpelijk, zijn 
bedrijf, maar nog meer zijn woning 
komen in gevaar. Ron woont op het 
‘hoekje’ (nummer 55) waar de ver-
smalling met brug zit en wordt, in-
derdaad, in de wandelgangen ’die 
ene man’ genoemd die het door-

trekken tegenhoudt. Zo vaak heeft 
hij dit al moeten horen, evenals dat 
hij de politie informeert over men-
sen die toch stiekem gebruik maken 
van deze nu nog alleen voor fietsers 
bestemde verbinding. “Dacht het 
niet”, zegt Ron direct. “Ik snap best 
dat mensen soms niet meer weten 
hoe ze moeten rijden. Wie op na-
vigatie rijdt, wordt hiernaar toe ge-
leid.” 

Veiligheid in geding
Ron Hooyman is overigens helemaal 
niet tegen het doortrekken van de 
verbinding, maar wil dat het wel vei-
lig wordt gemaakt. “Waar ik mij aan 
stoor is dat de gemeente geen on-
derzoek heeft laten uitvoeren naar 
de verkeersveiligheid op de Mid-
denweg.” Ron heeft daarom zelf 
twee onafhankelijke rapporten laten 
maken door Veilig Verkeer Neder-
land en adviesbureau Vermeer om 
de situatie in kaart te brengen en  
beiden zijn tot de conclusie geko-
men dat met het nu gepresenteer-
de plan de veiligheid van fietsers in 
het geding komt. De plannen zijn 
om langs de aan te leggen, brede-
re verbinding fietsstroken te maken. 

Ondernemend en zorgzaam

Coalitieakkoord CDA en 
AB: ‘Samen voor Aalsmeer’
Aalsmeer - Het CDA en Aalsmeer-
se Belangen zijn het eens gewor-
den over de vorming van een nieu-
we coalitie. In het coalitieakkoord 
2014-2018 ‘Samen voor Aalsmeer: 
ondernemend en zorgzaam’ geven 
zij onder andere hun visie op de in-
vulling van de nieuwe zorgtaken en 
de uitdagingen in het fysiek domein, 
maar ook dat zij kansen zien om de 
zorg efficiënter te organiseren, het 
ondernemersklimaat te versterken 
en het woningaanbod meer op de 
markt te laten aansluiten. 
Het coalitieakkoord is een program-
ma op hoofdlijnen en vormt de basis 
voor het nog op te stellen college-

programma. De coalitiepartijen wil-
len het gemeentelijk beleid samen 
met bewoners, bedrijven, maat-
schappelijke organisaties en poli-
tieke partijen verder invullen. Zij no-
digen hen daarom uit om met idee-
en en initiatieven te komen die de 
gemeente verder helpen. Beide par-
tijen gaan uit van een daadkrachtig 
bestuur dat zijn verantwoordelijk-
heid durft te nemen. Zij zullen wer-
ken aan samenwerking met de ge-
hele gemeenteraad om te komen tot 
breed gedragen besluitvorming. 

Samen voor zorg
Per 1 januari 2015 verandert er veel 

Reactie gemeente, wethouder op 
interview over de Middenweg: 
Aalsmeer - Verantwoordelijk wet-
houder Gertjan van der Hoeven laat 
weten dat hij niet inhoudelijk op 
de zaak Hooyman kan ingaan. Het 
is namelijk beleid bij de gemeente 
om niet op een zaak in te gaan zo-
lang deze onder de rechter is. Wel-
iswaar heeft de voorzieningenrech-
ter uitspraak gedaan , de rechter 
heeft  namelijk bepaald dat de ge-
meente niet met het werk mag be-
ginnen, maar de beroepszaak loopt 
nog steeds. Wethouder van der 
Hoeven geeft ook aan dat hij de on-
zekere situatie voor de familie Hooy-
man betreurt. Er is in het verleden, 
naast veelvuldig ambtelijk contact 
en met Green Park Aalsmeer, wel 
degelijk contact geweest tussen de 
wethouder en de familie Hooyman. 

Bij de start van de procedure, dus 
ruim voordat de gemeenteraad een 
besluit had genomen over het door-
trekken van de Middenweg, heeft 
wethouder van der Hoeven de fami-
lie Hooyman op het gemeentehuis 
ontvangen en met hen gesproken. 
Ook na dit gesprek heeft hij nog 
verschillende malen telefonisch met 
de heer Hooyman gesproken. Ver-
volgens heeft de gemeenteraad, op 
advies van het college, besloten om 
de nog lopende procedure voor de 
door de gemeente gewenste aan-
leg van de Middenweg mogelijk te 
maken. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
is uiteraard bereid om nogmaals 
met de familie Hooyman in gesprek 
te gaan over deze kwestie.

delijk van de wethouder kreeg heb 
ik opgevolgd: Maak als burger ge-
bruik van de weg via de rechter.”

In het nauw
 Om een verbinding te maken, wil-
len de gemeente en Green Park 
duikers aanleggen en de bestaan-
de brug verwijderen. Het woonge-
not zal er voor de familie Hooyman 
niet beter op worden en het bedrijf 
komt in het nauw, want net na de 
bocht, bevindt zich de ingang en 
om achteruit het pad op te kunnen 
rijden, draaien de vrachtwagens 
op de weg. Nu er nog weinig ver-
keer rijdt, verloopt dit prima, maar 
zien fietsers en auto’s dit bij druk-
te in de toekomst op tijd? De ver-
wachting is, zo heeft Ron gelezen in 
het rapport van de gemeente, een 
verkeerscapaciteit van 10.000 voer-
tuigen per etmaal. Dat is net zo-
veel verkeer als op de Legmeerdijk. 
Overigens heeft de gemeente er-
kend de situatie zoals nu niet vei-
lig te vinden. Het huis van de familie 
Hooyman is niet geïsoleerd en als 
het gezin zo dicht langs een drukke 
weg komt te wonen, is isolatie een 
must. Deze kosten zullen voor de 
opdrachtgever van de weg zijn. Ge-
luidsschermen zijn, gezien de situ-
atie hier, niet mogelijk. En eigenlijk 
laat het nieuwe bestemmingsplan 
wonen op dit bedrijventerrein niet 
meer toe. “We hadden al veel eer-
der met z’n allen om de tafel moe-
ten gaan”, zegt Ron. “De gemeente 
en Green Park maken er een potje 
van. De houdingen van beiden zijn 
zo laks. Ze hadden deze situatie al 
veel eerder kunnen voorzien. Ik vind 
dat de gemeente haar verantwoor-
delijkheid ontloopt om een goede, 
veilige en duurzame oplossing te 
creëren.“ Ron Hooyman hoopt dat 
de beide partijen nu binnenkort wel 
op de stoep staan en er gezocht 
gaat worden naar een goede, veili-
ge en voor iedereen wenselijke op-
lossing. Ron tot slot: “Ik lig er niet 
wakker van, maar als de gemeente 
zijn werk goed zou doen, ben ik niet 
de man die het tegenhoudt.”

Door Jacqueline Kristelijn

Financiën op orde en plannen
De gemeente moet de komende ja-
ren waarschijnlijk flink bezuinigen. 
Voor een duurzame financiële toe-
komst en om mogelijke tegenval-
lers in de zorg te kunnen opvangen 
moeten de reserves op peil blijven. 
De begroting van 2015 zal meer 
duidelijkheid geven over de her-
verdeling van de middelen uit het 
Gemeentefonds en de kosten van 
veranderingen in het sociaal do-
mein. Met het oog op het financi-
eel meerjarenperspectief geven de 
partijen  nu al een ‘winstwaarschu-
wing’ af. Bezuinigingen zullen het 
gemeentebestuur dwingen tot pijn-
lijke keuzes. De coalitie is van me-
ning dat die niet ten koste mogen 
gaan van de minima, sociaal zwak-
keren en mensen die echt zorg no-
dig hebben. Ook blijft de stijging 
van lokale lasten bij voorkeur be-
perkt tot compensatie voor de in-
flatie. Het coalitieakkoord bevat een 
aantal concrete punten, waaron-
der: Modernisering sportaccommo-
daties; Versterken jongerenbetrok-
kenheid; Minder regels voor onder-
nemers; Toekomstvisie Aalsmeer 
Dorp; Update horeca- en evene-
mentenbeleid; De nieuwe groenvi-
sie; Inhaalslag onderhoud openba-
re ruimte; Herziening project &2=1; 
Uitwerking Ongestoord Logistieke 
Verbinding.

voor bewoners op het gebied van de 
zorg. De zorg voor ouderen, chro-
nisch zieken, gehandicapten, jonge-
ren en mensen die moeilijk aan het 
werk komen wordt de verantwoor-
delijkheid van de gemeente die er 
minder geld van het Rijk voor krijgt.  
De gemeente wil samen met de 
Aalsmeerse gemeenschap en maat-
schappelijke instellingen een pre-
ventieve, effectievere aanpak in de 
zorg ontwikkelen. Daarbij ligt meer 
nadruk op het zelforganiserend ver-
mogen van inwoners en het samen 
redzaam zijn. Uitgangspunt is dat 
Aalsmeer kwetsbare inwoners niet 
in de kou mag laten staan.

Meer betaalbare woningen  
Door de economische recessie is de 
laatste jaren minder geïnvesteerd in 
bedrijven en woningbouw en zijn de 
inkomsten voor de gemeente ge-
daald. De gemeente gaat bouwpro-
jecten anders aansturen en beter la-
ten aansluiten op de huidige vraag 
in de markt. Er komt meer aanbod 
in sociale woningbouw, goedkopere 
woningen en woningen voor oude-
ren. Ook wordt gezocht naar inno-
vatieve samenwerkingsvormen met 
aannemers en ontwikkelaars. 

Versterken lokale economie
Ondernemerschap is de kracht van 
Aalsmeer. De gemeente wil de lokale 
economie stimuleren door haar ac-
tieve rol in de Greenport te verster-
ken, de detailhandel te ondersteu-
nen en samen met ondernemers de 
kansen voor de verdere ontwikkeling 
van Aalsmeer als recreatie- en wa-
tersportgebied te benutten.  Infoavond over/in Rijsenhout

Aalsmeer - Donderdag 22 mei 
wordt door de Dorpsraad van Rij-
senhout een infoavond gegeven 
over alle projecten die in het dorp 
lopen en waar de laatste jaren hard 
aan is gewerkt. Sinds de presenta-
tie van het Ruimtelijk Kader Rijsen-
hout in september 2010 is er achter 
de schermen hard gewerkt om dit 
stuk uit de ambtelijke lade te hou-
den en actueel op de agenda ge-
plaatst te krijgen. Gebruik makend 
van alle mogelijkheden van partici-
patie hebben de Rijsenhouters hier 
een ‘Bottum Up’ project van ge-
maakt  en proberen zij, uiteraard in 
nauwe samenwerking met de ge-
meente Haarlemmermeer, zelf de 
regie in handen te houden. Deze 
avond zal er uitgebreid ingegaan 
worden op de vernieuwing van het 
Centrum en dan met name de invul-
ling van het Centurion terrein. Er is 
informatie wanneer de huizen in de 

verkoop gaan van het project Piet 
Lanserhof II. Het betreft hier een 
nieuwbouwproject van 27 koophui-
zen van rondom de 200.000 euro. 
Buurtzorg zal uitleggen hoe Rijsen-
houters voor een kleine vergoeding 
voor elkaar gaan koken. Woning-
bouwvereniging Ymere gaat uitleg-
gen waarom zij Rijsenhout heeft uit-
gekozen om zonnepanelen op huur-
huizen te gaan plaatsen. Ook de 
nieuw opgerichte pr-groep Rijsen-
hout zal zich deze avond presen-
teren. Daarnaast is nog een aantal 
projecten in een stadium waar de 
komende maanden meer duidelijk-
heid over gaat komen. Bijvoorbeeld: 
Hoe gaat Rijsenhout meer genieten 
van de plasoever en de Blauwe Beu-
gel of/en krijgt Rijsenhout eindelijk 
zijn toren? Dit alles en meer op 22 
mei in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat om 20.00 uur, zaal 
open en koffie vanaf 19.30 uur.

Politiek Café met D66 
lijsttrekker Sophie in ’t Veld
Aalsmeer/Haarlem - D66 
Aalsmeer nodigt belangstellenden 
in Aalsmeer en Kudelstaart uit voor 
een politiek café in Haarlem op 16 
mei aanstaande met de Europe-
se lijsttrekker Sophie in ’t Veld. Het 
politiek café staat uiteraard geheel 
in het teken van de Europese ver-
kiezingen en wordt georganiseerd 
door D66 Noord-Holland. Sophie zal 

niet alleen de visie van D66 op Eu-
ropa uiteenzetten, maar ook met de 
aanwezigen in gesprek gaan en vra-
gen beantwoorden. Kom dus ook en 
stel je vraag! Het Politiek café van 
D66 vindt plaats vrijdag 16 mei aan-
staande in hotel Stempels aan het 
Klokhuisplein 9 in Haarlem. Inlopen 
kan vanaf 19:00 uur, de avond zelf 
start om 19:45 uur. 

Producten uit 
Israël te koop
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 17 mei start Diny Wichers met 
de maandelijkse verkoopdag van 
producten uit Israel. Er worden al-
lerlei artikelen te koop aangebo-
den, waaronder verzorgingsproduc-
ten uit de Dode Zee. De verkoop is 
van 13.00 tot 17.00 uur en wordt ge-
houden in ‘t Baken in de Sportlaan 
86. Bij aankoop vanaf 20 euro krij-
gen kopers gratis een emmertje met 
tuinkruiden. 

En deze zijn aan de smalle kant. Om 
fietsers toch meer ruimte te geven, 
is voorgesteld de paden te verbre-
den wat echter weer ten koste zou 
gaan van de breedte van de rijbaan 
voor auto’s en vrachtwagens. Vrij-
dag 2 mei diende de rechtszaak 
gemeente versus Hooyman en dit 
beroep heeft de rechtbank opge-
schort. En dit houdt in dat de ge-
meente niet mag beginnen met de 
aanleg van de verbinding. Er kan nu 
een volgende rechtszaak komen, 
waarbij de gemeente dan aange-
paste plannen presenteert. De be-
woner van de Middenweg denkt 
echter dat dan ook de rechter niet 
tot een andere uitspraak gaat ko-
men. De onderhandelingen zitten 
muurvast. “Onderhandelingen”, zegt 
Ron lachend. “Ik heb nog nooit de 
twee verantwoorde wethouders ge-
sproken, wel al diverse malen con-
tact gehad met medewerkers van 
de gemeente, de meeste keren op 
eigen verzoek, en de momenten met 
de directeur van Green Park resul-
teerden meerdere malen in afzeg-
gingen en, als we dan toch contact 
hadden, op een afwachtende hou-
ding. Het enige advies dat ik uitein-

Openingsmanifestatie WAK
Cultuurpunt: Zaterdag 
optredens en infomarkt 
Aalsmeer - Op zaterdag 17 mei 
start de Week van de Amateurkunst 
in Aalsmeer. Tussen 12.30 en 17.00 
uur treden verschillende koren en 
orkesten op in de burgerzaal van 
het gemeentehuis en is er buiten 
een informatiemarkt. Er zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar voor op-
tredens. Cultuurpunt Aalsmeer wil 
met deze amateurmanifestatie ama-
teurkunst in Aalsmeer stimuleren en 
ondersteunen.
Jaarlijks wordt in Nederland de 
Week van de Amateurkunst (WAK) 
georganiseerd. Dit jaar neemt ook 
Aalsmeer weer deel aan de WAK 
met een amateurkunst informatie-
markt zaterdag. In diverse kramen 
geven amateurverenigingen en -or-
ganisaties informatie over hun ac-
tiviteiten, locatie en doelgroep. De 
amateurmanifestatie wordt om 
12.30 uur muzikaal geopend door 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
met medewerking van de slagwer-
kers van Ophelia. Aansluitend zijn 
er inloopconcerten in de burgerzaal 
van het gemeentehuis door Drum-
band Ophelia, Vrouwenkoor Vivace, 
Interkerkelijk Kerkkoor Aalsmeer, 
Het Bindingkoor en het Play In-or-
kest van Aalsmeer. Dit Play In-or-

kest is speciaal voor deze dag ge-
organiseerd door de orkesten Flo-
ra, Sursum Corda en Aalsmeers 
Harmonie. Zij komen ‘s morgens al 
met 36 muzikanten bij elkaar om 
een aantal geheel nieuwe stukken 
in te studeren. Om 16.15 uur zullen 
zij de resultaten van hun inspannin-
gen ten gehore brengen. Ook ama-
teurkunstenaars vanuit de beelden-
de discipline zijn vertegenwoordigd. 
Zo is een aantal maandagschilders 
is aanwezig. Zij zijn naast hun ten-
toongestelde werk ook ter plekke 
‘in actie’ te bewonderen. Het is nog 
steeds mogelijk om gebruik te ma-
ken van het open podium. Tussen de 
geplande optredens is er voldoen-
de tijd en gelegenheid voor jong en 
oud om op te treden. Neem je in-
strument mee, zing een mooi lied. 
Laat horen je horen in de opening 
van de Week van de Amateurkunst. 
(WAK). Voor aanmeldingen en meer 
informatie worden belangstellenden 
van harte uitgenodigd een email 
te sturen aan info@cultuurpunt-
aalsmeer.nl. Informatie over ande-
re activiteiten in Aalsmeer tijdens de 
Week van de Amateurkunst zijn te 
vinden op de website www.cultuur-
puntaalsmeer.nl.

Toneelvereniging Kudelstaart 
speelt ‘De flat van Jet’

Kudelstaart - Toneelvereniging Ku-
delstaart is er klaar voor, na maan-
den hard repeteren onder leiding 
van de nieuwe regisseuse Erica 
van Esch willen de spelers liefheb-
bers graag uitnodigen om te ko-
men kijken naar de voorstelling ‘De 
flat van Jet’ van Haye van der He-
ijden. Een echte klucht, met deuren 
en overspel en misverstanden. Alles 
d`r op en d`r aan. ‘De flat van Jet’ 
is geen onvervalste, maar een ver-
valste klucht. Een heerlijk avondje 
lachen en genieten. De voorstellin-

gen worden gegeven in het Dorps-
huis op woensdag 28, vrijdag 30 en 
zaterdag 31 mei en beginnen al-
le avonden om 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.00 uur. De vrije verkoop is 
zaterdag 17 mei in het Dorpshuis 
van 11.00 tot 13.00 uur. Kaarten à 10 
euro zijn vanaf deze dag ook tele-
fonisch te bestellen bij Lia Bon via 
06-22410451. Vanaf maandag zijn 
kaarten tevens te koop bij Gall & 
Gall in winkelcentrum Kudelstaart 
en bij bakkerij Vooges in de Zijd-
straat 79 in het Centrum.

Aalsmeer - Het is weer eens zo 
ver.Sinds enige weken is er weer 
een kaartjes actie bij een super-
markt. Dit keer gaat het om blijk-
baar felbegeerde clubpaspoorten 
van al dan niet fotogenieke spe-
lers van FC Aalsmeer uitgegeven 
door Hoogvliet. Een hele sympathie-
ke actie van deze supermarkt en er 
zijn blijkbaar heel wat kinderen die 
het er voor over hebben de hele dag 
bij de uitgang te staan om naar de 
paspoorten te vragen. Er is zelfs een 
heus hekje geplaatst waar de kin-
deren achter moeten blijven om de 
toegang tot de winkel niet te belem-

meren. Dicht bij de bron aanwezig 
zijn om als eerste de paspoorten te 
kunnen bemachtigen is begrijpe-
lijk. Je moet daar staan waar het 
gebeurt. Wat mij verwonderd is dat 
niemand van die kinderen of ouders 
op het idee komt een dienst aan te 
bieden in plaats van staan te bede-
len. Je mag mij gerust vragen of je in 
ruil voor de paspoorten mijn bood-
schappen naar de auto mag bren-
gen. Wellicht gun ik je dan zelfs het 
muntje in de winkelwagen waar-
door het nog interessanter wordt. 
Succes!
Wim Appelman

Effe ei kwijt...
Achter het hek voor clubfoto’s
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Vieren en bereiken van doelen
Cor Millenaar verbindt!
Aalsmeer - Het afgelopen week-
end stond Cor Millenaar Merce-
des-Benz aan de Oosteinderweg 
in Aalsmeer in het teken van: vie-
ren, bereiken van doelen en verbin-
den. Dit jaar zijn zij vijf jaar officieel 
Mercedes-Benz dealer,  het eerste 
gecertificeerde automobielbedrijf  
voor de CO2 prestatieladder en uit-
geroepen tot Brabus partner of the 
Year. Dit werd gevierd met een re-
latie avond en een open dag waar-
bij andere lokale bedrijven en orga-
nisaties zich konden presenteren. 
Op vrijdagavond vond er een ener-
verende relatie-avond plaats, geleid  
door ‘Ambassadeursvrouw Reinil-
dis DuiveneedeWitt’, samen met een 
aantal gastsprekers, waaronder de 
burgemeester van Aalsmeer, Job-
ke Vonk-Vedder. Cor Millenaar voel-
de zich vereerd met haar komst en 
bijdrage aan deze avond. Zij was 
er vooral in verband met de socia-
le betrokkenheid van Cor Millenaar 
BV in Aalsmeer en het enthousias-
me waarmee het team zich inzet om 
bepaalde zaken voor Aalsmeer ge-
organiseerd te krijgen en bedrij-
ven met elkaar te verbinden. Ook 
het duurzaam ondernemen, als in 
de certificering voor de CO2 pres-
tatieladder was een reden van haar 
komst. Een voorbeeld voor andere 
bedrijven. Zaterdag 10 mei was de 
open dag voor alle autoliefhebbers, 
met het doel om iedereen kennis te 
laten maken met de ondernemingen 
van Cor Millenaar BV met in totaal 
21 medewerkers. Bekend in de re-
gio is de onderneming als Merce-
des-Benz 4x4 specialist, maar dui-
delijk werd dat hier een team van 
Mercedes-Benz opgeleide speci-
alisten werkzaam is voor alle klas-
ses van dit merk op hoog niveau. 
Sinds twee jaar is Cor Millenaar BV 
ook officieel Mercedes-Benz Clas-
sic Partner. De diversiteit aan de 
Mercedes-Benz klasses was te zien 
door het hele pand. Verschillende 
G-klasses, een Dakar truck van het 
Finstral team, een Mercedes-Benz 
SLR Mclaren, een Mercedes-Benz 
300SL roadster uit 1957, diverse 
Brabus voertuigen en de nieuwste 
Mercedes-Benz S63 AMG. Naast de 

diverse voertuigen gaven Cor Mille-
naar BV en haar gelieerde onderne-
mingen G-center BV, 4WD Neder-
land BV en Klimeet BV, diverse be-
drijven en organisaties een kans om 
zich op deze twee dagen ook te pre-
senteren. Zo hadden onder andere 
Buro Aalsmeer, Cor Millenaar BV en 
Sylt Support, samen de organisatie 
van het Aalsmeers Bloemencorso, 
ter promotie een corsowagen opge-
bouwd met bloemen geleverd door 
Duoplant. Het muzikale deel van de-
ze dagen werd verzorgd door Hans 
Millenaar en Patrick Eerdhuyzen.

Het goede doel
Het goede doel, Het Gouden Mo-
ment, kreeg deze twee dagen de 
kans om de eerste stappen te ma-
ken voor een nieuw boek door mid-
del van sponsoring. Stichting Gou-
den Moment heeft al een prach-
tig boek ‘Gouden Moment’ op haar 
naam. 77 Kinderen met het syn-
droom van Down kregen de mo-
gelijkheid op te geven met wie zij 
hun ‘Gouden Moment’ wilden bele-
ven. Het nieuwe boek zal een prach-
tig voorleesboek worden, gemaakt 
door ernstig ziek en terminale kin-
deren die samen met een beken-
de kinderboekenschrijver een ver-
haal voor een voorleesboek mo-
gen schrijven. De sponsoring gaat 
door middel van het verkopen van 
handjes in verschillende prijsklas-
sen. Deze sponsoring met de hand-
jes blijft voorlopig van kracht. De 
kinderen konden zich deze dagen 
laten schminken, schilderen voor 
het goede doelen en er stond een 
springkussen. De schilderijen die de 
kinderen gemaakt hebben worden 
geveild voor Het Gouden Moment 
tijdens Aalsmeer Roest niet op 1 ju-
ni. Voorafgaand aan Aalsmeer Roest 
Niet is er op 30 mei een drive-in bi-
oscoop op het parkeerterrein bij The 
Beach. Voor de eerste ‘Cor Millenaar 
Drive In Movie’ zijn tijdens de open 
dag kaarten verloot onder de bezoe-
kers. In totaal hebben ruim vijfhon-
derd gasten het pand aan de Oos-
teinderweg bezocht: Een geslaagd 
evenement en de start van het sa-
men bereiken van nog meer doelen. 

Glad wegdek, val 
me bromfiets
Aalsmeer - Op zaterdag 10 mei 
om kwart over vijf in de mid-
dag heeft een eenzijdig ongeval 
plaatsgevonden op de Legmeer-
dijk, hoek met de Bachlaan. Een 
16 jarige bromfietsster uit Ku-
delstaart is ten val gekomen, om-
dat haar achterwiel weggleed. 
Volgens getuigen zijn op dit punt 
al meerdere valpartijen geweest. 
Aan de gemeente is doorgegeven 
het wegdek op gladheid te gaan 
controleren. De 16 jarige is met 
pijn aan haar heupen naar het 
ziekenhuis vervoerd.

Winkeldieven 
scheuren weg
Aalsmeer - Op woensdag 7 mei 
om kwart voor drie in de mid-
dag zijn twee winkeldieven be-
trapt in een bedrijf aan de Laken-
blekerstraat. Toen de man en de 
vrouw het alarmpoortje passeer-
den, gingen de bellen rinkelen. 
De twee met beide een Negroï-
de uiterlijk, renden de winkel uit, 
stapten in een rode Volvo V40 en 
gingen er met hoge snelheid van-
door. Enkele personeelsleden van 
de winkel moesten opzij springen 
om niet omver gereden te wor-
den. De politie doet verder on-
derzoek.

300 Hennep-
planten in huis
Aalsmeer - Op donderdag 8 mei 
om half acht in de avond is een 
inval gedaan in een woning in de 
Beethovenlaan. Volgens onder-
zoek was het huis omgetoverd tot 
hennepkwekerij. In drie ruimten 
in de woning zijn planten aange-
troffen, 300 in totaal. De hennep-
planten en alle aanwezige appa-
ratuur zijn vernietigd. De bewo-
ner, een 41 jarige Aalsmeerder, is 
aangehouden.

Auto te water, 
bestuurder weg
Aalsmeer - Op maandag 12 mei 
om kwart over een in de nacht 
is een auto het water naast de 
Stommeerweg ingereden. De po-
litie en de brandweer waren snel 
ter plaatse. Omdat de bestuurder 
niet aangetroffen werd, heeft de 
brandweer met een duikteam in 
het water gezocht. De automo-
bilist bleek echter al zelf uit de 
auto geklommen te zijn en was 
naar huis gelopen. Agenten zijn 
naar het huisadres van deze 50 
jarige inwoner gegaan en heb-
ben hem aangehouden. Er is pro-
ces-verbaal opgemaakt vanwe-
ge het verlaten van de plaats van 
het ongeval. Omdat alcohol ge-
roken werd, is aan de Aalsmeer-
der gevraagd te blazen. Hij wei-
gerde deze test. Daarop is zijn rij-
bewijs ingevorderd. De 50 jarige 
verklaarde te hebben moeten uit-
wijken voor een hond.

Vijf keer teveel!
Kudelstaart - Op vrijdag 9 mei 
om half drie in de middag heeft 
een eenzijdig ongeval plaatsge-
vonden op de Kudelstaartseweg. 
Een 50 jarige man uit De Kwa-
kel was gevallen met zijn snor-
fiets. De man bleek zwaar onder 
invloed van alcohol te verkeren 
en is door agenten meegenomen 
naar het bureau voor een blaas-
test. Het ademanalyseapparaat 
stokte bij 1175 Ugl en dit is on-
geveer vijf keer boven het toege-
stane promillage. De Kwakelaar 
bleek niet in het bezit te zijn van 
een geldig rijbewijs. Hij s inge-
sloten en heeft een rijverbod ge-
kregen van vijftien uur. De rech-
ter gaat de hoogte van de boe-
te bepalen.
 

Snorfietsster 
raakt 2 auto’s
Aalsmeer - Op zaterdag 10 mei 
om een uur in de nacht is een 21 
jarige scooterrijdster uit Aalsmeer 
tegen twee stilstaande auto’s ge-
reden in Baanvak. De vrouw ver-
klaarde dat het zwart voor haar 
ogen was geworden en daarom 
ten val was gekomen. Er werd al-
cohol geroken en de 21 jarige is 
gevraagd te blazen. Het apparaat 
stokte bij 485 Ugl.,  zo’n twee keer 
boven het toegestane promillage. 
Het rijbewijs van de inwoonster is 
ingevorderd.

Alarmpistool 
in woning
Aalsmeer - Op zaterdag 10 mei 
om tien uur in de ochtend heeft de 
Fiod een huiszoeking gedaan in 
een woning aan de Ringvaartzij-
de. Er is een doorgeladen alarm-
pistool, evenals munitie gevonden. 
Beiden zijn in beslag genomen. 

Navigatie uit 
auto gestolen
Aalsmeer - In de nacht van 
maandag 12 op dinsdag 13 mei is 
ingebroken in een in het Manille-
hof geparkeerde auto. Om de wa-
gen in te komen hebben de die-
ven het zijraam aan de passa-
gierskant ingeslagen. Ontvreemd 
is het inbouw navigatiesysteem 
en de cd-wisselaar.

Automobiliste 
botst op muur
Aalsmeer - Op donderdag 8 mei 
rond kwart over acht in de avond 
heeft een eenzijdige aanrijding 
plaatsgevonden op de Aalsmeer-
derweg. Een 26 jarige bestuur-
ster uit Amstelveen wilde van-
af de Machineweg linksaf de 
Aalsmeerderweg oprijden. In de 
bocht verloor zij de macht over 
het stuur en kwam tot stilstand 
tegen de muur van de fietsenwin-
kel hier. De muur moest deels af-
gebroken worden. Beide partijen 
hebben de schade onderling ge-
regeld. De Amstelveense kwam 
met de schrik vrij. Haar auto raak-
te fors beschadigd.

Gazelle weg!
Aalsmeer - Op maandag 12 mei 
is tussen half twee en half zes in 
de middag een fiets gestolen uit 
de Zijdstraat. De Gazelle dames-
fiets was op slot gezet door de ei-
genaar. Het rijwiel is wit van kleur.

Deuk in deur bus 
geschopt!
Kudelstaart - In de nacht van 
vrijdag 9 op zaterdag 10 mei is 
een forse vernieling gepleegd aan 
een in de Einsteinstraat gepar-
keerde VW bestelbus. Onbeken-
den hebben een deuk getrapt in 
de achterdeur van de bestelbus. 
De aangever heeft deze nacht 
veel lawaai van jongelui gehoord, 
maar niet bekend is of bij deze 
groep de daders gezocht moeten 
worden. De schade bedraagt zo’n 
750 euro.

Auto bekrast!
Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 10 op zondag 11 mei is een 
in de Seringenstraat geparkeerde 
auto door onbekenden bekrast. Er 
is in de lak aan de bestuurders-
kant een diepe streep gekrast 
vanaf de koplamp tot de deur. 

Mariska van Kolck verwent 
moeders bij Bob & Gon
Aalsmeer - De 91-jarige Henny 
Zandbergen kreeg zondag 11 mei 
een ereplaats van gastheer Bob. 
Zij was met haar familie uit Zand-
voort gekomen om naar haar favo-
riete zangeres Mariska van Kolck te 
komen luisteren. “Ik bewonder Ma-
riska, zij is een geweldige zangeres! 
Maar wat is die pianist ook goed 
en wat een leuk theater waar vind 
je nog dat je tussen de voorstelling 
door ook een lekker drankje en hap-
je kan bestellen?” Zelf nog actief in 
een dameskoor zong zij tijdens het 
optreden van Mariska en haar be-
geleider Bernd van den Bos menig 
maal enthousiast mee. Met blossen 
op de wangen van opwinding en 
de glaasjes wijn vertelde zij na af-
loop dat zij had genoten van haar 
moederdaggeschenk. Ook degenen 
die op het podium stonden, zange-
res Mariska en haar pianist Bernd, 
beleefden veel genoegen aan de-
ze middag. “Ik heb best al in heel 
wat grote theaters gespeeld, maar 
wat ik hier mee maak, wat gewel-
dig”, roemde Bernd. Ook de succes-
volle zangeres vond de intimiteit van 
Bob & Gon heerlijk. “Maar ja, ik ben 
ook zo een gevoelig mens.” Bonny 
St. Clair kwam luisteren naar haar 
collega en geneerde zich een beet-
je niet eerder bij Bob & Gon te zijn 

geweest. “Dat gaat volgend seizoen 
veranderen hoor, het is hier zo leuk.” 
Minder leuk had de oudste zoon 
Christoph het, zijn moeder op het 
podium en hij in de kleedkamer met 
zijn eindexamenboeken onder zijn 
neus. Neen dan zijn broer Vincent 
en vriendje Ruben. Zij zorgden voor 
de boekverkoop en konden rekenen 
op veel belangstelling. Cd’s gingen 
grif van de hand evenals het boek-
je ‘keukentafelherinneringen’ waar-
in onder andere haar ontdekker Ru-
di Carell aan de tand wordt gevoeld 
en verder nog Jules de Corte, Conny 
Stuart, Conny van den Bos en Karin 
Bloemen. Er werden heel wat hand-
tekeningen gezet en menigeen ging 
naar huis met een ‘selfie’ waarop 
ook een vrolijk lachende Mariska. 

Een volgend seizoen
Dat er ook voor Exclusief bij Bob & 
Gon een nieuw seizoen komt is fan-
tastisch. Peter van Eick en zijn staf 
bruisen van de ideeën en aan be-
langstelling van de artiesten is geen 
gebrek. Inwoners uit Aalsmeer en 
wijde omtrek kunnen opgelucht 
ademhalen. Vanaf oktober 2014 tot 
en met mei 2015 kunnen zij zich 
weer verheugen op een aantal heer-
lijke muzikale zondagen. 
Janna van Zon

Mariska van Koclk trad op voor een volle (moederdag)zaal. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Mannenkoor huldigt jubilarissen
Martinus van Tol vijftig 
jaar lid van Con Amore
Aalsmeer - Afgelopen maandag  12 
mei heeft mannenkoor Con Amore 
vijf leden gehuldigd. Ze werden in 
het zonnetje gezet door de secreta-
ris. Herman Beunder is 25 jaar lid en 
dit houdt 1000 repetities en een paar 
honderd optredens per jaar in. Her-
man is twaalf jaar bestuurslid ge-
weest en nu verzorgt hij met ande-
ren de bladmuziek. De trouwe zan-
ger is beloond met de oorkonde voor 
vijf en twintigjaar lidmaatschap, een 
herinneringsschild, de zilveren Con 
Amore speld ,een cadeaubon en 
een bloemetje voor thuis. Karel Rou-
bos en Johan Bons maken eveneens 
al 25 jaar deel uit van Con Amore, 
beiden eveneens trouwe koorleden. 
Ook Karel en Johan zijn gehuldigd 
met een oorkonde, een herinne-
ringsschild, de Con Amore speld en 
het bloemetje voor thuis. Joop Ne-
derstigt is alweer 40 jaar lid van het 

mannenkoor. Hij is een trouwe zan-
ger met veel ervaring, hij was vele ja-
ren lid van de muziekcommissie en 
stelde zijn kantoor beschikbaar voor 
commissie vergaderingen. Ook Joop 
is getrakteerd op genoemde versier-
selen. Als laatste is Martinus van Tol 
in de schijnwerpers gezet. Martinus 
is liefst 50 jaar lid, een echte Con 
Amore man, altijd beschikbaar voor 
hand en span diensten. Zo verzorgt 
hij al vele jaren het oud papier en 
heeft thuis de berging van het koor-
podium dat hij met hulp van ande-
re koorleden vervoerd en opbouwt. 
Voor zijn koorwerk heeft Martinus 
een Koninklijke onderscheiding ont-
vangen. Con Amore eerde de jubila-
ris op eigen wijze met een gouden 
koorspeld, oorkonde en schild, ca-
deaubon en bloemen voor thuis. In 
de pauze is het glas geheven op de 
vijf jubilarissen.

Dialezing bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 19 mei 
verzorgt Loek van der Klugt een le-
zing bij Viva Aquaria. Middels een 
zorgvuldig opgebouwde presen-
tatie geeft Loek van der Klugt in-
zicht in wat vivaria aan mogelijk-
heden te bieden hebben, maar ook 
welke problemen zich bij het hou-
den daarvan kunnen voordoen. 
Loek spreekt uit ruim 45 jaar aqua-

rium- en 35 jaar paludarium erva-
ring. Onder het motto dat je welis-
waar het meest leert van je eigen 
fouten, maar dat het niet nodig is 
dat je de fouten van anderen her-
haalt, laat Loek u zien wat hij ver-
keerd deed en wat hij daarvan leer-
de. De avond wordt gehouden in 
buurthuis Hormeer aan de Roer-
domplaan 3 en begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis. Iedereen is 
van harte welkom. Voor meer infor-
matie over Viva Aquaria kan contact 
opgenomen worden met de heer 
C. Keim via 0297-343854.

Trofee voor Groei en Passie
Drukte op Geraniummarkt 
en braderie ondanks regen 
Aalsmeer - Het zat Groei en Bloei 
en Meer Aalsmeer afgelopen za-
terdag 10 mei niet mee. Prachtige 
dagen gingen het weekend vooraf, 
maar vrijdag sloeg het weer om en 
de voorspellingen voor zaterdag wa-
ren absoluut niet hoopgevend. En er 
bleek geen woord te weinig of te 
veel gezegd. In de ochtend daalden 
enkele flinke buien op de stand-
houders en bezoekers neer en de 
rest van de dag bleef het miezeren 
met heel af en toe een droog mo-
ment. Toch hebben zowel de stand-
houders als de bezoekers zich niet 
door het weer laten tegen houden. 
De standhouders deden hun uiter-
ste best om alle bezoekers aan de 
gewilde keuze te helpen, de vrijwil-
ligers van Kika verkochten fruit en 
stapten, zoals beloofd, op de fiets 
om de koopwaar thuis of bij de au-
to af te leveren en de bezoekers ar-
riveerden ‘gewoon’ met een paraplu. 
De Geraniummarkt vond plaats op 
het gehele Raadhuisplein, de bra-
derie luisterde de Zijdstraat extra 
op. Bezoekers met de auto werden 
naar de parkeermogelijkheden op 
het Praamplein en bij de Crown Stu-
dio’s gewezen middels borden. Bui-

ten het weer, kunnen de organisa-
ties terug kijken op weer een heel 
gezellige dag in het Centrum. Groei 
en Bloei keurt tijdens de Geranium-
markt alle stands en deelt een grote 
beker uit aan de winnaar. Groei en 
Passie uit Leimuiden is verblijd met 
deze trofee. De kwaliteit werd be-
stempeld als prima en voor een la-
ge prijs, de stand kreeg de beoorde-
ling: Enorm breed sortiment voor ie-
der wat wils. Een compleet tuincen-
trum in het klein. En jaarlijks wordt 
een moeder in het zonnetje ge-
zet voor haar vrijwilligerswerk. Het 
boeket is dit keer door Miekje Hoff-
scholte uitgereikt aan Marianne van 
der Schilden-Poleij. Marianne heeft 
als vrijwilliger taalonderwijs gege-
ven aan nieuwe Nederlanders, or-
ganiseert vanuit de Rotary de Moe-
der Verwendag en is onder ande-
re actief voor gehandicapten in Ons 
Tweede Thuis. Op de braderie zijn 
geen prijzen uitgereikt voor beste 
stand of leukste act. Maar mag wel 
gezegd, de diverse verenigingen 
hadden allen aantrekkelijke en lu-
dieke acties bedacht om aandacht 
te krijgen. 
Foto‘s: www.kicksfotos.nl. 
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Lidmaatschap garandeert kwaliteit
Auto Service Center van den 
Berg wordt Bosch Car Service 
De Kwakel - Auto Service Cen-
ter van den Berg maakt sinds kort 
deel uit van het Bosch Car Service 
netwerk. Daardoor kan het autobe-
drijf een nog betere kwaliteit garan-
deren. “Door aan te sluiten bij het 
Bosch Car Service netwerk zijn wij in 
staat kwalitatief fullservice auto-on-
derhoud te verlenen voor alle mer-
ken auto’s, ook lease auto’s, tegen 
een betaalbare prijs”, zegt Patrick 
van den Berg van Bosch Car Ser-
vice van den Berg. Bosch Car Ser-
vice van den Berg heeft de kennis in 
huis voor alle merken auto’s en zijn 
specialist in elektronische storingen 
en speciale auto’s, dus een uitge-
breid aanbod van service en dien-
sten. De goed opgeleide monteurs 
krijgen extra training van Bosch, ’s 
werelds grootste toeleverancier in 
de automobielindustrie. “We zijn al-
tijd al ontzettend klantgericht ge-
weest. Wij bieden de klant zeker-
heid op vlak van APK-keuringen en 
leveren regulier onderhoud op het 
hoogste niveau. Als Bosch Car Ser-
vice bedrijf voldoen we aan de door 
Bosch gestelde strenge criteria wat 
betreft medewerkers, de bedrijfs-
voering en de dienstverlening. On-
ze klanten weten dat wij de kennis 
in huis hebben om alle soorten au-
to’s te repareren en met behoud van 
de fabrieksgarantie,” vertelt Patrick 
van den Berg van Bosch Car Ser-
vice van den Berg. “En het voordeel 
van ons is dat onze leverancier van 
de Bosch onderdelen om de hoek 
zit.” Auto Service Center van den 
Berg werd in 1970 opgericht. Klan-
ten kunnen reeds meer dan 44 jaar 
bij Bosch Car Service van den Berg 
terecht voor onderhoud en repara-
tie van alle merken persoenen- en 
bedrijfswagens, APK-keuring, airco- 
en bandenservice, schade- en ruit-
reparatie. De werkplaats is uitge-
rust met de modernste uitlijn-, uit-
lees- en diagnoseapparatuur, die de 
klanten een optimale service ver-

zekert. Bij onderhoud of repara-
tie van de auto krijgt de bestuur-
der gratis een leenauto mee of het 
nu om een personenwagen, bestel-
wagen of automaat gaat, een scho-
ne leenauto staat altijd klaar. Naast 
het autobedrijf heeft het bedrijf ook 
een groot tankstation met een nieu-
we wasstraat. Het team van Bosch 
Car Service van den Berg telt zeven 
enthousiaste medewerkers. Bosch 
Car Service is met bijna 400 vesti-
gingen het grootste merkonafhan-
kelijke auto service concept in Ne-
derland. Als aangesloten autobe-
drijf ontvangt het van Bosch, de 
grootste toeleverancier in de auto-
mobielindustrie, ondersteuning op 
het gebied van techniek, marke-
ting en kwaliteitsbeheer. Om Bosch 
Car Service te worden, moet een 
autobedrijf aan heel wat voorwaar-
den voldoen. Bosch hecht veel be-
lang aan de kwaliteit van producten 
en dienstverlening. Zo worden in de 
werkplaats de kwaliteitsonderde-
len van Bosch gebruikt en is ook de 
diagnoseapparatuur van het merk 
Bosch aanwezig. De monteurs zijn 
verplicht om jaarlijks een aantal trai-
ningen te volgen bij het trainings-
centrum van Bosch. Op die manier 
blijft iedereen binnen het Bosch Car 
Service autobedrijf op de hoogte 
van de nieuwste producten en tech-
nologieën. Bosch Car Service biedt 
ook eigen diensten aan, zoals Bosch 
Car Service Pechhulp met Europa 
dekking en de Bosch Car Service 
Autoverzekering. “Onze klanten de 
beste service en hoogste kwaliteit 
bieden, is steeds onze belangrijkste 
doelstelling geweest. Dankzij Bosch 
Car Service kunnen we een nog ho-
gere kwaliteit bieden, maar de klant 
blijft centraal zijn,” besluit Patrick 
van den Berg van Bosch Car Service 
van den Berg, zie ook www.bosch-
carservice.tevreden.nl. Verdere in-
fo: Bosch Car Service van den Berg, 
Noord-zuidroute 2, De Kwakel.

Eigen, houten bedrijfsfiets
Berghoef: Stimuleren van 
sport van grote waarde!
Aalsmeer - “Al sinds 1920 is Berg-
hoef Accountants en Adviseurs ge-
vestigd in Aalsmeer” vertelt Patrick 
Verboom, een van de huidige direc-
teuren. In het voorjaar is iedereen 
op het kantoor van Berghoef druk 
met het opstellen van jaarrekenin-
gen en aangiften voor grote en klei-
ne ondernemingen in Aalsmeer en 
ver daarbuiten. Tot de klanten van 
Berghoef behoren ook tal van niet-
ondernemers. “Tijdens de druk-
ke maanden wordt altijd weer dui-
delijk hoe belangrijk een goede ge-
zondheid is”, aldus Verboom. “Zeker 
voor mensen met een zittend be-
roep zoals het onze, is het belangrijk 
om regelmatig lekker te gaan be-
wegen en sporten.” Sinds kort kun-
nen medewerkers van Berghoef die 
in verband met de afstand met de 
auto naar kantoor komen, toch op 
de fiets naar hun klanten. “We heb-
ben sinds kort een bedrijfsfiets: een 
houten fiets, ofwel een echte Bough 
Bike”, laat Verboom trots weten. Hij 
gaat verder: “Vorig jaar hebben on-
ze medewerkers Laurens van Kes-
sel en Ineke van Bemmelen het ini-
tiatief genomen om in Aalsmeer een 
nieuw evenement te organiseren: 
Sportpassie Aalsmeer. In samen-

werking met Multi Supplies, Lab|35 
en ESA en door de enthousiaste bij-
drage van alle deelnemende sport-
verenigingen was de eerste edi-
tie van Sportpassie Aalsmeer een 
druk bezochte en succesvolle dag. 
Via deze krant heeft u inmiddels al 
vernomen dat ook dit jaar weer een 
editie van dit evenement wordt ge-
organiseerd. Berghoef is heel blij 
met dit sportieve initiatief en draagt 
natuurlijk graag een steentje bij.” Burgemeester Jobke Vonk-Vedder en Wethouder Ad Verburg met de Deense 

delegatie in het gemeentehuis. 

Deense delegatie te gast 
bij college B&W
Aalsmeer - Vrijdag 9 mei hebben 
Burgemeester Vonk-Vedder en Wet-
houder Verburg een Deense de-
legatie van twaalf personen ont-
vangen op het raadhuis, bestaan-
de uit de burgemeester, raadsleden 
en ambtenaren van de Deense ge-
meente Thisted. Doel van het be-
zoek was onder meer om te kijken 
hoe de gemeente Aalsmeer omgaat 
met de nieuwe wetgeving in het ka-
der van de drie decentralisaties. 
Ook bracht de delegatie een bezoek 
aan de Aalsmeerse bloemenveiling 
en twee verzorgingshuizen. Burge-
meester Jobke Vonk-Vedder: “Ne-
derland en Denemarken kennen al-
lebei een hoog niveau aan sociale 
voorzieningen. Gemeenten krijgen 
per 1 januari 2015 een groot deel 
van de verantwoordelijkheid voor 
die voorzieningen. Daarom was het 
zinvol om kennis en ervaringen uit 
te wisselen over hoe we de kwaliteit 
van onze zorg kunnen blijven garan-

deren en de zorg betaalbaar kunnen 
houden.” Wethouder Ad Verburg: 
“Een bezoek aan de Aalsmeer-
se bloemenveiling mocht natuur-
lijk niet ontbreken. De delegatie was 
zeer onder de indruk van de enor-
me hoeveelheden bloemen en plan-
ten die hier worden verhandeld en 
de bijzonder efficiënte werkwijze op 
de veiling. Overigens werken bij de 
veiling en aanverwante bedrijven al 
mensen met een beperking en we 
hopen dat er nog meer zullen wor-
den in de toekomst.” Een van de be-
leidsambtenaren van het project-
team 3D hield een presentatie over 
de Aalsmeerse aanpak over de ver-
anderingen in de wetgeving in het 
kader van de drie decentralisaties. 
Daarna hield Frans Huissen, direc-
teur Vrijwilligerscentrale Amstel-
land, een gloedvol betoog over het 
toenemende belang, en de toene-
mende noodzaak, van de inzet van 
vrijwilligers binnen de zorg. 

Na afloop netwerkborrel
Voorronde Onderneming 
van het jaar op 10 juni
Aalsmeer - Op dinsdagavond 
10 juni zal vanaf 20.00 uur in Stu-
dio 6 in Studio’s Aalsmeer de voor-
ronde ‘Onderneming van het Jaar’ 
en presentatie van Ondernemend 
Aalsmeer voor alle ondernemers 
van Aalsmeer zijn. De nieuwe on-
dernemersvereniging Onderne-
mend Aalsmeer zal zich dan pre-
senteren en daarna is er mogelijk 
om na te praten tijdens de netwerk-
borrel. Ondernemersvereniging On-
dernemend Aalsmeer organiseert 
het netwerk-event ‘Onderneming 
van het Jaar’-verkiezing in samen-
werking met de gemeente. Het gaat 
om de voorronde “Onderneming 
van het Jaar”-verkiezing voor star-
ters en bedrijven tot 20 werknemers. 
Ondernemend Aalsmeer wil onder-
nemers met elkaar verbinden en be-
langenbehartiging duidelijker vorm-
geven. Ook zijn er voldoende initia-
tieven, zoals de “Onderneming van 
het Jaar”-verkiezingen, om aan el-
kaar te koppelen. De nieuwe, maar 

tijdelijk voorzitter Jan Driessen (Ra-
bobank Regio Schiphol) zal een 
presentatie geven. Hij zal in sep-
tember de voorzittershamer over-
dragen aan John Jansen (ATP). Op 
24 september is vanaf 20.00 uur in 
The Club in de Studio’s Aalsmeer 
de voorronde ‘Ondernemer van het 
Jaar’ voor bedrijven met meer dan 
20 werknemers. In oktober zal een 
sessie ‘elektrisch rijden’ en een net-
werkborrel zijn. Op 21 november 
2014 zal vanaf 20.00 uur in de Stu-
dio’s Aalsmeer in The Big Apple de 
finale-avond ‘Ondernemer van het 
Jaar’-verkiezing 2014 zijn. In de-
cember volgt nog een netwerkavond 
met buffet in de Historische Tuin sa-
men met Oud Aalsmeer. In de eer-
ste maand van 2015 zal aan het eind 
van de middag de Nieuwjaarsborrel 
van Ondernemend Aalsmeer plaats-
vinden in de Studio’s Aalsmeer. Kijk 
voor meer informatie of opgave op 
www.ondernemendaalsmeer.nl en 
www.ovhj-aalsmeer.nl.

Moederdagactie ‘Een Blokje om’
Volle kaasmand voor Belinda
Kudelstaart - Kaaswinkel ‘Een 
Blokje om’ in het winkelcentrum 
had ook dit jaar weer een prachtige 
actie voor moederdag. Eigenares-
se Ineke Saarloos stelde een mooie 
mand voor Moederdag samen met 
verschillende soorten kaas, noten 
en wijn om het weekend lekker door 
te komen. Om deel te nemen kon-

den klanten een bon in de ton de-
poneren met daarop naam en tele-
foonnummer. 
Uit de vele bonnen die zijn ingele-
verd is Belinda Buskermolen de ge-
lukkige winnaar geworden. Zij heeft 
de overheerlijke goed gevulde mand 
afgelopen zaterdag met plezier in 
ontvangst genomen. 

Groot was de waardering voor het optreden van LA The Voices. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Gevarieerd programma alle leeftijden 

Seizoen 4 Crown Theater 
kan en gaat starten!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
is met een drietal goedbezoch-
te shows het derde seizoen van het 
Crown Theater afgesloten. Het thea-
ter is stijgende in populariteit, afge-
lopen jaar mochten meer bezoekers 
verwelkomt worden dan vorig jaar 
en omdat er weer (nieuwe) sponsors 
zijn gevonden kan het Crown The-
ater vanaf eind september aan het 
vierde jaar beginnen. “Het Crown 
Theater kan blijven bestaan”, kon-
digde directeur Peter van Eick afge-
lopen vrijdag 9 mei niet zonder trots 
aan. Het nieuw seizoen gaat starten 
op dinsdag 30 september met een 
spetterende, internationale muziek-
show uit London, de 80’s Mania en 
op zaterdag 18 oktober is de feeste-
lijke, officiële opening met de Cra-
zy Pianos ‘Let’s go Crazy’. Voor het 
nieuwe seizoen zijn verder al een 
groot aantal leuke en mooie voor-
stellingen geboekt, voor zowel jong 
als oud. Er is in elke genre voor ie-
dereen wat te kiezen. Zo kan geno-
ten worden van de kindervoorstel-
lingen ‘Pluk van de Petteflet’, ‘Woe-
zel & Pip’ en ‘Brandweerman Sam’. 
Qua muziekvoorstellingen gaat het 
Crown Theater trakteren op de Do 
Theatertour, het Malando Kwintet, 
Fourtina ‘A tribute to Tina Turner’, 
Speelman & Speelman, Woodstock 
The Story en The Blues Brothers. 
Verder de komische vrouwenvoor-
stellingen als De Huisvrouw mo-

nologen en Powervrouwen en een 
aanrader: De musical ‘Een avond 
met Dorus’. Gedurende het seizoen 
is het Crown Theater voornemens 
nog een aantal verrassingsvoorstel-
lingen te boeken. Half juni verwacht 
het theater te kunnen starten met 
de verkoop van de voorstellingen. 
Beloofd is weer dat Crown Theater 
net als vorige seizoenen voordelig 
entertainment gaat bieden, voorde-
liger dan andere theaters in de om-
geving! Naast losse toegangskaar-
ten gaan ook weer dinerarrange-
menten aangeboden worden. Circa 
half juni gaat ook de nieuwe website 
de lucht in en wordt het mogelijk om 
in te schrijven voor de nieuwsbrief. 
Ondanks dat een groot deel van de 
sponsors aangegeven heeft ook vol-
gend seizoen het Crown Theater te 
willen steunen, blijven nieuwe spon-
sors nodig. “Het financieel steunen 
van het Crown Theater is niet al-
leen van belang voor het voortbe-
staan van het theater en voor Cul-
tureel Aalsmeer, het biedt de onder-
nemers ook veel kansen”, aldus di-
recteur Peter van Eick. “We bieden 
verschillende pakketten waar ik en 
het businessteam u graag persoon-
lijk over komen informeren”, besluit 
de directeur, die werkelijk straalt dat 
‘zijn’ theater op weg gaat naar mo-
gelijk wel het eerste lustrum over 
twee jaar. Voor meer info: peter-
vaneick@crowntheateraalsmeer.nl. 

Diverse aanbiedingen in mei
Motorstore Aalsmeer 1 jaar

Aalsmeer - Motorstore Aalsmeer 
bestaat 1 jaar en daarom viert de 
brommer- en motorzaak aan de 
Machineweg 43 deze hele maand 
mei feest met allerlei leuke aanbie-
dingen. Zo wordt tien procent kor-
ting geven op een nieuwe scooter 
en daarbij kan gekozen worden uit 
een gratis ART3 kettingslot of een 
scooterhoes. En de Motorstore trak-
teert op nog meer feestaanbiedin-
gen: twintig procent korting op kle-
ding en accessoires in mei. De Mo-
torstore is het afgelopen jaar in as-
sortiment flink gegroeid. Zo is het 
kledingaanbod uitgebreid, onder 

andere meer kleding van het merk 
MQP. De Motorstore heeft ruim vijf-
tig soorten helmen voor scooter- 
en motorrijders op voorraad, waar-
onder ook Fashion helmen van de 
merken Nau en Momo. Verder is 
Motorstore Aalsmeer dealer van 
Helite Airbag vesten voor de mo-
torrijder. Eigenaar Hendrie de Haan 
heet zowel nieuwe als trouwe klan-
ten van harte welkom. “Kom ons 
feestje meevieren en kom profite-
ren.” Kijk voor meer informatie op 
www.motorstoreaalsmeer.nl. Telefo-
nisch is de Motorstore bereikbaar 
via 0297-360958.

Zaterdag met bloemen en borrel
Viering 50 jaar Dorpsraad
Kudelstaart - In 2014 bestaat de 
Dorpsraad Kudelstaart 50 jaar en 
dit heugelijke feit wordt niet gevierd 
met een groot feest of een borrel 
voor genodigden, maar een schen-
king aan Kudelstaart. Een fleu-
rig cadeau, namelijk hangingbas-
kets in en rond het winkelcentrum. 
De feestelijke ‘opening’ van deze 
bloemengroet is aanstaande zater-
dag 17 mei van 16.00 tot 16.00 uur in 
het winkelcentrum, op het Ad Ver-
schueren Plein. Er zijn speeltoestel-
len, waaronder een springkussen, 
voor de jeugd en een drankje en een 
hapje voor de ouderen. Deze feeste-
lijke opening is mede mogelijk ge-

worden door de goede samenwer-
king met de Future en buurtbewo-
ners. Drie winnaars getrakteerd

Moederdagboeket Stokman
Aalsmeer - Vorige week had 
bloembedrijf Peter en Marian Stok-
man in haar advertentie een loterij 
staan. Iedere klant kon bij bloem-
sierkunst Stokman zijn of haar kas-
sabon drie dagen voor moederdag 
in een bus doen en onder alle deel-
nemers zijn drie hele mooie moe-
derdag boeketten verloot.
Zaterdagavond zijn de boeketten 

nog bij de drie winnaars bezorgd en 
ze waren er elk heel blij mee gezien 
de leuke reacties op de faceboek-
pagina van bloemsierkunst Stok-
man.
De winnaars zijn de Heer Bor uit de-
Dagpauwoogstraat 10, Ans van de 
Koolwijk van de Hornweg 306 en 
Monique Lefevere uit Middachten 
in Amstelveen.
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Onderscheiding voor schoon en veilig

159 Blauwe Vlaggen voor 
jachthavens en stranden
Aalsmeer - De Internationale Ju-
ry voor de Blauwe Vlag van FEE In-
ternational in Denemarken heeft dit 
jaar in Nederland 159 Blauwe Vlag-
gen toegekend, 100 jachthavens en 
59 stranden. De Blauwe vlaggen zijn 
op 8 mei uitgereikt in IJmuiden aan 
Zee. De Blauwe Vlag is een inter-
nationale onderscheiding die jaar-
lijks wordt toegekend aan stranden 
en jachthavens die veilig en schoon 
zijn. In de praktijk betekent dit dat 
genomineerden moeten voldoen 
aan een aantal belangrijke criteria 
zoals schoon (zwem)water, goede 
sanitaire voorzieningen en een hoge 
mate van veiligheid. De Blauwe Vlag 
is één jaar geldig: jaarlijks wordt op-
nieuw aan de hand van controles 
bekeken of de stranden en jacht-
havens nog aan de vereisten vol-
doen. Met de Blauwe Vlag-campag-

ne in Nederland betrekt de Stichting 
Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwa-
liteit (KMVK) overheden, onderne-
mers en recreanten bij de zorg voor 
schoon en veilig water, mooie na-
tuur en een gezond milieu en duur-
zame jachthavens. Voor de toerist 
en recreant is de Blauwe Vlag het 
internationale herkenningssymbool 
voor veilig en schoon zwemwater, 
goede stranden en schone en vei-
lige jachthavens. De internationa-
le toekenning van de Blauwe Vlag-
gen geschiedt door de Foundation 
for Environmental Education (FEE), 
een onafhankelijke internationale 
milieu organisatie. De blauwe vlag 
is nieuw toegekend aan Jachtha-
ven WV Aalsmeer en opnieuw ver-
lengt voor Kempers Watersport in 
Kudelstaart en Leimuiden en Jacht-
haven Stenhuis Aalsmeer.

Vrolijk straatbeeld: Realisatie 
Stoepenplan een feit!
Aalsmeer - Wanneer het nieuwe 
schooljaar begint heeft de Dorps-
straat een metamorfose onder-
gaan. Het bedachte stoepenplan 
dat wordt uitgewerkt door de kera-
miste Anneke Harting heeft de be-
nodigde financiële ondersteuning 
gekregen van de Gemeente en de 
Rabobank Regio Schiphol. De in 
klei gebakken tekeningen, gemaakt 
door de leerlingen van de Samen 
Een School, zorgen voor een toe-
komstig vrolijk straatbeeld. Kleuri-
ge dolfijnen, aapjes, olifanten, wor-

men en nog veel meer dieren zullen 
de jeugd gaan ‘vergezellen’ van huis 
naar school. De makers van de te-
keningen zijn heel enthousiast. “Ge-
lukkig wordt de straat nu minder 
saai”, aldus een paar blije leerlingen. 
Zij vinden het vet, cool en top! Ook 
de buurtbewoners laten zich, welis-
waar in andere bewoording, posi-
tief uit. “Wanneer ik iets doen kan, 
laat het mij weten. Ik wil graag mee 
helpen.” En dat is nu precies de be-
doeling van dit plan. Een paar uur-
tjes samen met de buurman of een 
minder bekende buurtbewoner de 
straat mee helpen verfraaien. Kopje 
koffie tijdens het werk en een pils-
je of glas wijn na gedane arbeid. Het 
maakt het wonen met elkaar er al-
leen maar leuker op. Omdat vele 
handen licht werk maken zoekt het 
wijkoverleg Dorp nog naar een aan-
tal mensen die met een steenboor 
om kunnen gaan en er niet tegen op 
zien om een aantal straatklinkertjes 
te vervangen. En wie wil zorgen voor 
de inwendige mens wordt eveneens 
van harte uitgenodigd zich te mel-
den bij Dick Geus via 06-49814016 
of per e mail dickgeus@caway.nl 
en nog beter kom maandag 26 mei 
om 19.30 uur naar de vergadering 
van het wijkoverleg in de pianobar 
van het Crown Theater aan de Van 
Cleeffkade.

Janna van Zon

Dubbel geslaagd optreden 
Voedselbank Aalsmeer 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
waren de vrijwilligers van de Voed-
selbank Aalsmeer op twee verschil-
lende plaatsen actief voor het goede 
doel. Bij de Albert Heijn aan het Pol-
dermeesterplein werd een winkelin-
zamelingsactie gehouden en tijdens 
de Geraniummarkt en bijbehorende 
braderie was een leuke kraam in-
gericht met allerlei non-food spul-
len, welke voor de VBA verkocht 
werden. De VBA kan terugkijken 
op een zeer geslaagde dag, on-
danks de gestadig neerplenzende 
regen en stormachtige wind! In de 
Albert Heijn aan het Poldermees-
terplein was de VBA van 9 tot 5 uur 
in touw met het uitdelen van bood-
schappenlijstjes en het in ontvangst 
nemen van producten. Het winke-
lend publiek werd gevraagd om een 
of meer artikelen van het lijstje ex-
tra aan de eigen boodschappen toe 
te willen voegen en deze na het af-
rekenen te doneren aan de VBA. In 
het centrale depot van de VBA was 
deze keer vooral een tekort aan 
melk, pasta, rijst, koffie, thee, con-
serven maar ook diverse schoon-
maakproducten en toiletpapier. De-
ze artikelen stonden in de AH keurig 
overzichtelijk en zeer centraal opge-
steld in de winkel op een speciale 
Voedselbank Aalsmeer-stelling. De 
basispakketten worden vlak voor de 
wekelijkse uitreiking aangevuld met 
bederfelijke waar als verse groeten, 
fruit, brood en beleg. Er wordt zo-
veel mogelijk rekening gehouden 
met de gezinssamenstelling van de 
diverse cliënten en de VBA doet 
graag iets extra’s als er jarige kinde-
ren in het betreffende gezin zijn. Dit 
wordt vaak mede mogelijk gemaakt 
door giften aan de VBA vanuit zowel 

het Aalsmeerse bedrijfsleven als op 
particulier initiatief. Sommigen van 
die giften bestaan uit splinternieu-
we non-food artikelen. Indien de-
ze niet direct hun weg vinden naar 
de cliënten en er bruikbare spullen 
over dreigen te blijven, worden de-
ze onder het Voedselbank-begin-
sel ‘Verdelen wat overblijft’ meest-
al aan andere hulpinstanties over-
gedragen. In aanloop naar de bra-
derie rondom de jaarlijkse Gerani-
ummarkt in het centrum was ech-
ter het idee ontstaan om een gezel-
lige marktkraam in te richten met 
deze spullen en ze voor hele vrien-
delijke prijsjes te verkopen. Veel van 
de aangeboden artikelen kregen zo 
een nieuwe bestemming, bijvoor-
beeld als last-minute Moederdag-
cadeau. 
De opbrengst van ruim 150 euro 
uit de marktkraam komt uiteraard 
geheel ten goede aan de Voedsel-
bank Aalsmeer en is een welkome 
aanvulling van de kas. De reacties 
welke de vrijwilligers op beide loca-
ties ontvingen zijn vrijwel altijd po-
sitief en hartverwarmend, hoewel 
de meeste mensen het zich bijna 
niet kunnen voorstellen dat er zo-
iets als een Voedselbank nodig is 
in hun eigen gemeente. Voedsel-
bank Aalsmeer wil bij deze graag 
iedereen heel hartelijk dank zeg-
gen voor hun aankopen, steun en 
reacties. Hulp is en blijft altijd wel-
kom en komt bovendien nooit te 
laat. Heeft u een goed idee of initia-
tief wat u met de VBA wilt delen of 
wilt u graag zelf vrijwilliger worden? 
Neemt dan bij voorkeur per email 
contact op met vrijwilligers@voed-
selbankaalsmeer.nl of bel met 06–
37471838.

Mooie opbrengst tijdens Borrel 
Aalsmeer voor Free a Girl
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
vond de 18e editie plaats van de net-
werkbijeenkomst Borrel Aalsmeer 
bij Restaurant Welkom Thuis. Dit 
keer werd naast het netwerken door 
organisator Ingrid Claasen ook aan-
dacht gevraagd voor Free a Girl 
waar zij al enige jaren vrijwilligers-
werk voor verricht. Voorafgaand aan 
de netwerkborrel vond de voorpre-
mière plaats van de documen-tai-
re ‘Sex voor 5 euro’, een film waar-
in mede-oprichtster Yolanthe Cabau 
van Free a Girl de misstanden laat 
zien in de Brazilië met betrekking 
tot kinderprostitutie. Op 5 juni wordt 
deze documentaire op de EO uitge-
zonden. Tijdens de bijeenkomst kre-
gen ook een aantal relaties van Bor-
rel Aalsmeer een podium aangezien 
zij deelnemen aan de actie Lock me 
up, Free a Girl. Gedurende de pe-
riode 20 tot en met 24 mei komen 
er twee hokjes te staan in restau-
rant Welkom Thuis. Naast organisa-
tor Ingrid Claasen laten ook Hanny 
de Bruijn, Ines van der Boom, Jac-
queline Zekveld, Joyce Hoefs, Clau-
dia van den Broek, Valeska Hovener, 
Miranda Gommans, Petra de Ree, 
Ton Harte en Vickie van Zijverden 
zich 12 uur lang opsluiten in een 
hokje. Kom langs om deze mensen 
te steunen! Alle deelnemers kun-
nen financieel gesteund worden via 
www.lockmeup.nl. Nol Vos van 1op1 
Marketing Communicatie fungeer-
de als veilingmeester en mocht 9 

mooie prijzen veilen. Kunstenaar Di-
onV maakte een schilderij voor de 
veiling, handlezer Prof Drabb heeft 
diverse handen gelezen en de op-
brengst ging allemaal naar Free a 
Girl. Zanger Lou Prince zong twee 
nummers en stelde vier huiskamer-
concerten beschikbaar voor Free a 
Girl, welke de aankomende weken 
middels veilingen via Social Me-
dia onder de aandacht worden ge-
bracht. Met dank aan alle sponso-
ren kon op het einde van de avond 
de stand worden opgemaakt. Een 
cheque van 1.650 euro voor Free 
a Girl waarmee 33 meisjes kunnen 
worden bevrijd uit de kinderprosti-
tutie. Na afloop van de veiling bo-
den verschillende relaties hun hulp 
aan om ook geld in te zamelen. Lou 
Prince gaat zelfs met collega-arties-
ten een single opnemen en de totale 
opbrengst komt ten goede van Free 
a Girl. Volgend jaar vindt de veiling 
niet meer plaats tijdens de netwerk-
bijeenkomst, maar wordt er een be-
nefietavond georganiseerd door In-
grid Claasen met de medewerking 
van tal van relaties. Mooi om te zien 
hoeveel mensen geraakt worden 
door dit onderwerp. Kijk voor meer 
informatie over Borrel Aalsmeer, de 
foto’s van deze bijzondere avond en 
het aanmaken van een profielpagi-
na op www.borrelaalsmeer.nl. De 
volgende bijeenkomsten staan ge-
pland op 12 juni, 10 juli en 14 au-
gustus. 

60 Jarige Vereniging deelt uit 
Leuke verrassing spaarders 
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Om te vieren dat de Ver-
eniging van Aalsmeerse Bloemenze-
gelwinkeliers 60 jaar bestaat, wordt 
er iedere maand voor de klanten een 
ludieke actie gehouden. In de maand 
mei is dat het uitdelen van 100 ca-
deaubonnen van 5 euro. Afgelopen 
zaterdag 10 mei zijn enkele klanten, 
die bij een Bloemenzegelwinkelier 
een artikel hadden gekocht, getrak-
teerd op een cadeaubon van 5 eu-
ro. Dit om aan te geven dat het bij-
zonder gewaardeerd wordt dat er bij 

een Bloemenzegelwinkelier gekocht 
werd. Middels bloemenzegels kun-
nen klanten een spaarkaart vol spa-
ren en een volle kaart kan voor 2 eu-
ro ingewisseld worden bij aankoop 
van een artikel bij een Bloemen-
zegelwinkelier. Het is dus zeker de 
moeite waard om bij een Bloemenze-
gelwinkelier te kopen en kans te ma-
ken op een leuke verrassing. De ko-
mende maanden zullen de Bloemen-
zegelwinkeliers zeker ook weer van 
zich laten horen!

LinkedIn training 
iets voor jou?!

Uithoorn - Ben je op zoek naar 
nieuw of ander werk, dan is LinkedIn 
niet meer uit het sollicitatieproces 
weg te denken. Een profiel op Linke-
dIn betekent zichtbaar en vindbaar 
zijn voor een toekomstige werkge-
ver of recruiter. Tegenwoordig ma-
ken recruiters volop gebruik van Lin-
kedIn. Het is een goudmijn aan CV’s 
en kandidaten. Maar welke LinkedIn 
profielen zijn voor hen interessant of 
welke vallen direct af? Als je jouw 

LinkedIn-profiel inzet om nieuw of 
ander werk te vinden, doe het dan 
wel goed! Vertel welke baan je wilt 
en laat je resultaten zien. Rose-Ma-
rie Lucas, Noloc erkend loopbaan-
professional van Rooskleurig Coa-
ching, ziet veelvuldig dat mensen op 
hun LinkedIn profiel hebben staan 
dat ze ‘op zoek zijn naar een nieuwe 
uitdaging’. Met die vermelding kan 
niemand iets. Vertel waar je goed in 
bent, waar je nog beter in wilt wor-

den en waarvoor en waarom je ge-
vraagd wilt worden. Beschrijf wel-
ke resultaten je in het verleden hebt 
geboekt en wilt inzetten in je nieu-
we uitdaging. Hiermee kunnen an-
deren met je mee zoeken en je aan-
bevelen of in contact brengen met 
eigen netwerkcontacten. Als je Lin-
kedIn nog niet gebruikt of wel, maar 
niet weet wat je er allemaal precies 
mee kan, is deze LinkedIn training 
iets voor jou. Rooskleurig Coaching 
geeft op een praktische en heldere 
manier uitleg over het invullen van 
alle onderdelen van je profiel, zoals 
je persoonsbeschrijving, specialitei-
ten én zoekwoorden. Het verzame-
len van aanbevelingen. Het deelne-

men aan groepen op je vakgebied, 
vacatures of interesses. Het volgen 
van bedrijven. Verder natuurlijk ma-
nieren om contact te zoeken om je 
netwerk te vergroten en het vinden 
van vacatures. Na afloop van de trai-
ning kan je zelfstandig aan de slag 
met solliciteren en netwerken met 
LinkedIn. De LinkedIn training wordt 
gehouden op woensdag 28 mei van 
9.00 tot 12.00 uur bij Startwarehouse 
aan de Amsterdamseweg 13g in Uit-
hoorn. Prijs per deelnemer is 45 eu-
ro exclusief btw. Inclusief lesmate-
riaal (werkboek) en consumpties. 
Aanmelden kan door te bellen naar 
06-53135015 of een e-mail te sturen 
naar info@rooskleurigcoaching.nl. 

Fitnesstuin is bijna klaar!
Aalsmeer - De kleurige toestellen 
stonden er al een poosje en vorige 
week zijn de paden erom heen aan-
gelegd. En dat is nog niet alles, er 
ligt inmiddels ook een prachtige Jeu 
de Boulesbaan in de tuin van Zorg-
centrum Aelsmeer! 
De Stichting Vrienden volgt de ont-
wikkelingen op de voet en kan niet 
wachten om de Fitnesstuin offici-
eel in gebruik te nemen. Eind 2012 
al zijn de Vrienden gestart met het 
werven van fondsen en nu, ander-
half jaar later, is de Fitnesstuin dan 

bijna klaar! De gespecialiseerde fy-
siotherapeuten van PACA staan te 
popelen om de bewoners geduren-
de 3 maanden bij het sporten in de 
tuin te gaan begeleiden. In de op-
startfase zullen er aparte uren zijn 
voor de bewoners van Zorgcentrum 
Aelsmeer en mensen van buiten-
af. Wanneer de vaardigheden goed 
genoeg zijn, is het de bedoeling dat 
bewoners en mensen van buitenaf 
met elkaar gaan bewegen en trai-
nen. Nog even geduld en dan is het 
zo ver!

Snuffelen in de 
Boekhuis Outlet 
Aalsmeer - Dinsdag 6 mei is de 
Boekhuis Outlet Store in de Zijd-
straat op nummer 21 geopend. Veel 
sterk afgeprijsde boeken, spelletjes, 
speelgoed en meer maken deel uit 
van het assortiment. Kom ook heer-
lijk struinen en snuffelen! De Out-
let Store is gedurende twee maan-
den geopend, in mei en juni. In deze 
tijd wordt de voorraad enkele malen 
aangevuld, zodat er steeds weer iets 
nieuws te vinden is. De Outlet Sto-
re is iedere dinsdag tot en met don-
derdag open van 13.00 tot 17.00 uur 
en vrijdag en zaterdag tussen 10.00 
en 17.00 uur.

Expositie Robert Brandy 
in galerie Artline
Aalsmeer - In galerie Artline wordt 
aanstaande zondag 18 mei een 
nieuwe tentoonstelling geopend. 
Kunstenaar Robert Brandy is uit-
genodigd te komen exposeren. Om 
15.00 uur is de opening en belang-
stellenden zijn van harte welkom. 
De kunstenaar is zelf ook aanwe-
zig zijn bij de opening. Robert Bran-
dy is een veelzijdig kunstenaar. Be-
halve dat hij met kleuren, vormen en 
materialen vat probeert te krijgen op 
zijn omgeving, ziet hij ook kans een 
romanfiguur die al vele jaren niet 
meer leeft een leven te geven. Een 
leven dat tot nu toe onbekend was, 

maar door hem minitieus is nage-
bouwd. Robert Brandy heeft in zijn 
werk diverse fasen doorgemaakt. 
Oorspronkelijk speelde wit een be-
langrijke rol. In de loop der jaren 
werden de kleuren steeds belang-
rijker. Bij galerie Artline zijn behalve 
schilderijen ook verschillende zeef-
drukken van Robert Brandy te koop. 
De schilderijen en zeefdrukken zijn 
te bewonderen tot en met donder-
dag 19 juni. Galerie Artline aan de 
Uiterweg 184 is iedere woensdag tot 
en met zaterdag geopend van 12.00 
tot 17.00 uur. Kijk voor meer infor-
matie op www.galerieartline.nl. 

Zondag expositie in Baccarastraat
Werkstukken Amateur 
Kunst bij de Werkschuit
Aalsmeer - Nieuw: Een Exposi-
tie van de Werkstukken van cursis-
ten van de Werkschuit in Aalsmeer. 
Aanstaande zondag 18 mei wordt 
deze van 14.00 tot 17.00 uur gehou-
den. Alle werkstukken zijn gemaakt 
zijn tijdens de cursussen bij de 
Werkschuit. Kinderen vanaf 6 jaar 
die het afgelopen seizoen geschil-
derd, gemozaïekt  en creatief be-
zig geweest zijn stellen hun kunst-
stukken tentoon. Ook staan er beel-
den van de beeldhouwcursus, han-

gen er schilderijen en portret teke-
ningen van de diverse schilderles-
sen. Er liggen sieraden van de cur-
sus edelsmeden en ook is er mozai-
ek–werk te zien.
De expositie Werkstukken Werk-
schuit Amateur Kunst (WWAK) is in 
het gebouw van Stichting de Werk-
schuit aan de Baccarastraat 15. Fa-
milieleden en vrienden van de cur-
sisten van de Werkschuit worden 
uitgenodigd om zondag langs te ko-
men. 

Film zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 17 mei 
vertoont cultureel café Bacchus we-
derom een film. De titel van de films 
is uiteraard bekend, maar mag niet 
gepubliceerd worden. 
De vergunning staat publiekelijk 
aankondigen van filmtitels niet toe. 
Voor wie op de hoogte wil blijven 
van het filmaanbod kan een abon-

nement nemen op de Bacchus–
nieuwsbrief, kan  ‘vriend’ van Bac-
chus worden op Facebook of kan 
kijken op de website www.cafebac-
chus.nl. 
De film begint om 21.00 uur, zaal 
open vanaf 20.30 uur, en de toe-
gangsprijs bedraagt 3,50 euro per 
persoon. Adres is Gerberastraat 3.

Win een gratis passe partout
Vrijdagavondcafé ontving 
Feestweek Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag wa-
ren Roland, Ruben en Jelle van de 
organisatie Feestweek Aalsmeer live 
te gast in het radioprogramma Vrij-
dagavondcafé op Radio Aalsmeer. 
Het presentatieduo Ron en Liset-
te maakten er een leuk gesprek van 
waarbij alle ins en outs van de ko-
mende feestweek in september aan 
bod kwamen. Ook Bonnie St.Clair 
werd door Ron nog even spontaan 
aan de telefoon in de uitzending ge-
haald. Dit om even te checken of 
het optreden op de 100% Aalsmeer 
donderdag tijdens de feestweek wel 
in haar agenda staat? Om dit terug 
te luisteren ga je naar www.radio.
aalsmeer.nl en dan naar program-
ma Vrijdagavondcafé. Een mooie 
verrassing was er ook voor de luis-
teraars van dit vrijdagavondpro-
gramma. Namens de feestweek 
Aalsmeer mogen de programama-
kers twee passe partouts weggeven. 
Hiermee kun je gratis naar binnen 
op woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag tijdens de feestweek. Hoe 

kun je kans op maken op een gra-
tis pass-partouts? Luister op vrijdag 
tussen 21.00 en 23.00 uur naar Vrij-
dagavondcafé op Radio Aalsmeer. 
En houdt ook het Twitteraccount: @ 
Vrij_avondcafé in de gaten. Dan blijf 
je op de hoogte hoe je deze passe-
partouts kunt winnen.

Acda en De Munnik
Aanstaande vrijdag 16 mei on-
der andere de rubriek van Debo-
rah over alles wat de afgelopen 
week voorbij kwam op Twitter, Fa-
cebook en LinkedIn in Aalsmeer en 
Kudelstaart, de Uit-Agenda voor de 
jeugd door Marjolein, de Twitterhit 
(deze week zijn Ron en Lisette op-
zoek naar jouw favoriete hit van Ac-
da en De Munnik) waarmee je kans 
maakt op twee tickets voor een film 
naar keuze in Crown Cinema. Geef 
maar door via Twitter. En uiteraard 
ook deze week weer interviews in 
de studio en heel veel lekkere mu-
ziek uit de jaren tachtig en negentig 
en hits van nu.

Doe mee aan de expositie 
Amazing Amateurs
Aalsmeer - Doe mee aan de Ex-
positie Amazing Amateurs! Na het 
succes van de vorige tentoonstellin-
gen (2012 en 2013) ook dit jaar de 
oproep aan iedereen die in de vrije 
tijd schildert, boetseert of fotogra-
feert om deel te nemen. Het doel is 
om amateurkunstenaars te ontdek-
ken en hen de kans te bieden hun 
werk in een professionele omgeving 
te presenteren aan een breed pu-
bliek. Er is geen ballotage of thema. 

Er wordt een KCA Amateur Award 
en een publieksprijs uitgereikt. In de 
tuin wordt tijdens de opening een 
collectief kunstwerk gemaakt. Deel-
nameformulieren liggen klaar in het 
Oude Raadhuis en zijn te down-
loaden via de site van de stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer. Wel 
vóór 1 juni 2014 inschrijven. Deze 
expositie zal te zien zijn vanaf don-
derdag 26 juni en duurt tot en met 
zondag 17 augustus.





en omgeving

 
18   Nieuwe Meerbode  •  15 mei 2014

Kudelstaartse veiling: 
bijna 22.0000 euro!
Kudelstaart - In plaats van de 316 
kavels van vorig jaar, kwamen er za-
terdagavond 326 kavels onder de 
hamer van veilingmeesters Dick Ve-
nema en Gert Ubink. Voorzitter Arie 
de Vos kon om even over 2 uur in 
de ochtend van moederdag bekend 
maken dat de veertiende editie van 
de Kudelstaartse veiling  een to-
taalbedrag van 21.987 euro had op-
gebracht. Dat was de hoogste op-
brengst sinds het openingsjaar 
2000.

Grote drukte
De grote zaal van het Kudelstaart-
se Dorpshuis met aanpalende bar 
puilde bijna uit, zo druk was het za-
terdagavond. Een gezellige druk-
te waarin niet alleen oude beken-
den elkaar tegenkwamen, maar ook 
nieuwe bewoners kennis maakten 
met het gemeenschapsleven in het 
dorp. De bar maakte een mooie om-
zet. Topper van de avond was een 
geheel houten Bough Bike die voor 
600 euro werd gekocht. Dat lok-
te van een van de aanwezigen de 
opmerking uit: “En voor dat bedrag 
moet je nog trappen ook!” Burge-
meester Jobke Vonk-Vedder ging 
tweemaal in de aanbieding. De eer-
ste keer werd 520 euro voor een 
maatschappelijk verantwoorde actie 
door haar geboden door Martin Ho-
genboom van Virea Plant. De burge-
meester gaat tevens met haar echt-
genoot op uitnodiging van Ton van ’t 

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder volgt het biedingsproces op de voet. Op de 
achtergrond veilingmeesters Gert Ubink (voor) en Dick Venema

Tien Aalsmeerders 12 uur 
opgesloten voor Free a Girl
Aalsmeer - Gedurende de perio-
de van 20 tot 24 mei komen er twee 
houten hokjes van 1 bij 2 meter te 
staan in restaurant Welkom Thuis. 
Eigenaar Mark Bergsma is door or-
ganisator Ingrid Claasen van de net-
werkbijeenkomst Borrel Aalsmeer 
gevraagd of hij zijn medewerking 
wilde verlenen om deel te nemen 
aan de actie Lock me Up, Free a 
Girl. Ingrid is al enige jaren actief 
als vrijwilligster voor Free a Girl en 
deze stichting zet zich in om jonge 
meisjes uit de prostitutie te bevrij-
den. Daarnaast investeert de stich-
ting in opvang, medische zorg, on-
derwijs en beroepsopleiding, trau-
maverwerking en re-integratie van 
de slachtoffers. De afgelopen jaren 
hebben zij bijgedragen in het be-
vrijden van meer dan 2.600 meis-
jes. Naast organisator Ingrid Claa-
sen laten ook tien relaties van Bor-
rel Aalsmeer zich 12 uur opsluiten 
in een hokje van 1 bij 2 meter met 
alleen een matras erin: Op dinsdag 
20 mei zijn dit Miranda Gommans 
en Hanny de Bruijn, op woensdag 
21 mei Ton Harte en Vickie van Zij-
verden, op donderdag 22 mei Jac-
queline Zekveld en Valeska Hove-
ner, op vrijdag 23 mei Petra de Ree 
en Ingrid Claasen en op zaterdag 24 
mei Joyce Hoefs en Claudia van den 

Broek en Ines van der Boom. Al de-
ze deelnemers zitten van 11.00 tot 
23.00 opgesloten in een hokje. Le-
ven op water en één bakje rijst en 
zijn solidair aan de leefomstandig-
heden van deze meisjes. Kom deze 
mensen dan ook een hart onder de 
riem steken, want confronterend is 
het zeker. 
De hokjes zijn vanaf de Stommeer-
weg al zichtbaar en wilt u lunchen 
of dineren, dan is reserveren in deze 
periode gewenst. Om 23.00 worden 
de deelnemers weer uit hun hok-
je bevrijd, maar duizenden meisjes 
zitten in onder andere in India op-
gesloten en het deurtje gaat alleen 
maar open voor een nieuwe klant. 
Elke dag worden meisjes vanaf 7 
jaar twintig tot dertig keer per dag 
misbruikt in een ruimte waar het 45 
graden is en de hygiëne ver te zoe-
ken is. Kinderprostitutie moet stop-
pen dus help mee en steun deze 
moedige deelnemers. Alle deelne-
mers kunnen fi nancieel gesteund 
worden via www.lockmeup.nl en 
zoek op de naam van de betreffen-
de persoon. Doneren kan vanaf 2,50 
euro en met elke 50 euro kan een 
meisje worden bevrijd uit de pros-
titutie. Deze deelnemers sluiten hun 
ogen niet voor kinderprostitutie en 
u/jij?

Dansen voor goede doel
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
hebben 40 dansers gedanst alsof 
hun leven ervan af hing. Dit jaar op 
de Geraniummarkt hebben de dan-
sers onder leiding van Martina van 
der Linden, Wil Weijers en Sanne 
Smits geld ingezameld voor de Le-
ontien Foundation. 

De gehele dag werden er dansop-
tredens gegeven, verschillend van 
Hollandse volksdans tot square 
dansen. Volksdansgroep en kleder-
dracht groep De Schampeljoen ver-
zorgden de volksdans optredens. 
Dit deden ze samen met een inte-
ressante uitleg over de verschillen-
de kostuums. In verband met de 
regen kon dit helaas niet buiten, 
maar is in de Doopsgezinde kerk 
de demonstratie gehouden. Rond 
13.00 uur kwamen de square dan-
sers met een fl ashmob onder lei-

ding van  Maarten Weijers. Hiervoor 
zijn uit verschillende delen van Ne-
derland, België en Duitsland dan-
sers naar Aalsmeer gekomen. Tus-
sen het dansen door zouden er oud 
Hollandse spelletjes gespeeld kun-
nen worden, ook dit kon vanwe-
ge het slechte weer helaas niet ge-
realiseerd worden. Het doel van de 
verschillende optredens was zo veel 
mogelijk geld inzamelen voor de Le-
ontien Foundation. Het geld komt 
ten goede aan het Leontienhuis. Het 
Leontienhuis heeft als doel mensen 
met een eetstoornis weer op weg te 
helpen naar een gezonde, positie-
ve toekomst en het verlichten van 
de zware strijd die gevochten moet 
worden om een eetstoornis te over-
winnen. Uiteindelijk is er meer dan 
170 euro opgehaald voor het Leon-
tienhuis. 
Foto: Ringfoto de Boer

Aalsmeer - Lees in deze rubriek wat u allemaal kunt doen en nuttigen in 
Zorgcentrum Aelsmeer of in Wijkpunt Voor Elkaar in Nobelhof te Kudelstaart. 
Ook bent u welkom in het Inloopcentrum van het Ontmoetingscentrum in ge-
bouw Irene aan de Kanaalstraat.

Senioren restaurants
Wijkpunt Voor Elkaer, Nobelhof 1, Kudelstaart, tel: 0297- 820979, op weekda-
gen van 12.00 tot 14.00 uur en op zondag van 14.00-16.00 uur.
Zorgcentrum Aelsmeer aan Molenpad 2, tel: 0297-326050, op weekdagen van 
12.00 tot 13.00 uur en op dinsdag en donderdag om 17.30 uur.

Het eten van deze week
Donderdag 15 mei: Speklapje of hamlapje met o.a. spitskool of 
 Franse boontjes.
Vrijdag 16 mei: Lekkerbekje met worteltjes of macaroni mat 
 Aelsmeerse saus.
Maandag 19 mei: Boterhamworst en stamppot andijvie of 
 Stroganoffburger met boterboontjes.
Dinsdag 20 mei: Schnitzel of kipfi let met o.a. worteltjes en mais. 
Woensdag 21 mei: Gehaktbal of cordon blue met o.a. bietjes of 
 snijboontjes.
Donderdag 22 mei: Roomschnitzel of Procureurlapje met o.a. andijvie 
 of broccoli.
Een driegangen maaltijd kost 8,50 euro en een dag tevoren reserveren is wel 
zo handig.

Activiteiten
Op 27 mei komt Theo Rekelhof vertellen over de palingvisserij. De deuren 
gaan open om 19.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur is de  avond over de pa-
lingvisserij, ondersteund met beeldmateriaal. De kosten voor deze avond be-
dragen 5 euro inclusief een kopje koffi e, thee of een drankje in de pauze en 
natuurlijk een toastje met paling! Wilt u deze avond bijwonen? Schrijf dan in 
vóór 20 mei bij één van de gastvrouwen op het Nobelhof 1 of bel met 0297-
820979. 

Grote Zaal Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag bent u welkom om 10.00 uur voor een kopje koffi e. 
Ook kunt u in het restaurant komen eten, zie het menu hierboven.

Inloopcentrum
Elke dag kunt u binnenlopen vanaf 10.45 uur voor een kopje koffi e of thee. 
Tevens is er de mogelijkheid om te blijven lunchen en aan activiteiten mee 
te doen.
Donderdag 15 mei: Totaal Vitaal, warming-up op en dartschijf, 
 om 14.00 uur een buurtwandeling en 
 vanaf 14.30 uur Breinzaken, mannenvragen.
Dinsdag 20 mei: Vanaf 10.45 uur Zo doe je dat, mozaïeken, 
 om 14.00 uur een buurtwandeling en 
 vanaf 14.30 uur Musica, zingen met zangvrijwilligers
 met accordeon.
Donderdag 22 mei: om 10.45 uur Totaal Vitaal, warming-up en de scoops,   
 om 14.00 uur een buurtwandeling en 
 vanaf 14.30 uur  Breinzaken, de voelzakjes.

Advertentie

Wekelijks veel activiteiten 
Zorgcentrum in Thuiszorg

Feestelijke dienst voor iedereen
Ons Tweede Thuis in kerk
Kudelstaart - Zondag 18 mei orga-
niseert De Samen-op-weggemeen-
te te Kudelstaart een dienst voor en 
met mensen met een beperking. De 
kerkdienst is voorbereid door de be-
woners van Ons Tweede Thuis, ves-
tiging De Spil. Zij zullen ook hun bij-
drage leveren aan de kerkdienst on-
der andere door middel van zang, 
pianospel en een sketch. Een aan-
tal bewoners van De Spil bezoekt 
wekelijks de zondagse eredienst in 
de Samen-op-weggemeente. Eén 
keer in de veertien dagen komen ze 

op zondagavond bij elkaar als Spil-
groep om met elkaar over de Bijbel 
te praten. De kerkdienst van zondag 
18 mei belooft een feest te worden, 
dat is ook het thema van de dienst 
‘Feest in de kerk’ voor iedereen, met 
of zonder beperking, jong of oud, 
net als het verhaal in de Bijbel waar-
in de koning zijn knechten er op uit-
stuurt om de mensen op de pleinen 
en de kruispunten van de wegen uit 
te nodigen voor zijn feest. Iedereen 
is welkom. Komt u ook? Aanvang is 
10.00 uur.

Hoge hakkenrace en workshops

Openluchtevenement voor 
vrouwen: Spring-time

Rijsenhout - Op zaterdag 17 mei 
staat een uniek openlucht evene-
ment gepland voor en door vrou-
wen. Spring-time heeft een geva-
rieerde opzet met workshops, mu-
ziek, kraampjes en een hoge-hak-
kenrace. Vijf enthousiaste dames 
hebben het programma samenge-
steld met als doel ontmoeting. Van-
af drie uur is er toegang tot het wei-
land aan de Aarbergerweg 27. Gas-
ten mogen hun auto parkeren bij de 
Meerlanden. Bij binnenkomst kun-
nen de gasten terecht bij de infobus 
voor informatie over de workshops 
en optredens. De echte dames kun-
nen zich meteen opgeven voor de 
hoge-hakkenrace. “Voorwaarde is 
dat de hakken minimaal acht cen-
timeter hoog zijn”, stelt Helene Ak-
kerman, een van de organisatoren. 
Om half vier worden de vrouwen 
welkom geheten in de grote tent. 
Daarna zijn er diverse workshops 
in de partytent en buiten. Er zijn 
workshops Kleur en Stijladvies en 
Voeding en Bijbel en verschillende 
knutselworkshops. In de grote tent 
kan geluisterd worden naar ver-
halenvertelster Jolanda Kromhout. 
“Door naar een verhaal te luisteren 
creëer je je eigen beeld en dat blijft 
hangen’” zegt Helene. Tussendoor is 

er gelegenheid om wat te eten en te 
drinken op het terras of een bezoek 
te brengen aan de kraampjes. Bij de 
kraampjes zijn onder andere siera-
den, kleding, boeken en vintage te 
koop. “Helaas kan er alleen contant 
betaald worden. Er is geen pinappa-
raat aanwezig.” Na alle workshops 
en koopjes, hapjes en drankjes is 
het tijd voor een kampvuur met mu-
ziek.  Spring-time wordt georgani-
seerd door de vijf vrouwen Annet-
te Alderden, Margreet Vonk, Brigit-
te Caspers, Lu van Meeteren en He-
lene Akkerman. “We zijn allemaal 
christen en gaan naar verschillende 
kerken in de buurt. We wilden on-
ze eigen gaven en talenten inzetten 
ten diensten van een ander”, vertelt 
Helene. “We denken dat er voor ie-
dereen iets leuks en iets moois tus-
sen zit. Van hoge-hakkenrace tot 
stilstaan bij goede doelen, van actief 
luisteren naar een verhaal tot lekker 
passief met een hapje en drankje in 
de zon zitten, van een gezamenlijke 
rap tot individuele kraampjes, van 
vrolijke muziek tot meditatieve mo-
menten”, aldus Helene. Spring-time 
duurt tot negen uur. Kaarten kos-
ten 10 euro per persoon (exclusief 
reserveringskosten) en zijn te koop 
via de website www.spring-time.nl 

Debuut Michelle De la 
Haye met dichtbundel
Aalsmeer - Michelle De la Haye is 
jaren een actief lid van de Aalsmeer-
se dichterskringen. Zo is ze bijvoor-
beeld ook nauw betrokken bij de 
Aalsmeerse Dag van de poëzie. Af-
gelopen zaterdag was het haar ‘fi -
nest hour’ bij de presentatie van haar 
eerste dichtbundel ‘Afgeschminkt’ in 
het Oude Raadhuis aan de Dorps-
straat. Het was een terugkeer naar 
haar roots. Het Oude Raadhuis is 
de plek waar ze in haar kinderjaren 
keek naar de bruiloften die er wer-
den voltrokken. Zo werd jaren later 
een cirkel rond. De la Haye droeg 
niet voor uit eigen werk. Dat werd 
gedaan door onder meer haar vrien-
din die speciaal voor de gelegenheid 
was overgekomen uit Ierland. In de 
bundel schrijft De la Haye in 33 ge-
dichten over oerthema’s als verlan-
gen, liefde, vrijheid, de natuur met 
haar seizoenen en de dood. Uit de 
gedichten spreekt een hunkering 
naar geruststelling, een verlangen 
om dat wat roert en ontroert onder 
woorden te brengen. Tegelijkertijd is 
het schrijven voor haar een manier 
om haar eigen drijfveren te onder-
zoeken. Dat is ook de oorsprong van 

haar dichtbundel, die noodzaak. Of 
zoals ze dat zelf schrijft: “Om ideeën 
tot regels te kneden, die dwars door 
de zin van het leven, jezelf een ge-
heim kunnen ontfutselen.” De bun-
del ‘Afgeschminkt’ is vanaf vandaag 
te koop in Het Boekhuis in de Zijd-
straat.

Voetbalplaatjes 
ruilen zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 17 mei van 
13.00 tot 16.00 uur kunnen in buurt-
huis Hornmeer in Roerdomplaan 3 
voetbal- en andere plaatjes geruild 
worden. Kom ook Panini- en Hoog-
vliet Voetbalplaatjes, Stikeez ruilen. 
Inlichtingen bij de heer Verbrug-
ge via 020-6473518. De toegang is 
gratis.

Veld op bezoek bij de AFAS Tennis 
Classics in Rosmalen. Twee extra 
plaatsen voor dit VIP-arrangement 
gingen weg voor 190 euro. Al met 
al leverde de burgermoeder dus 
(direct en indirect) een bijdrage van 
ruim 700 euro op. Voor een barbe-
cue voor 20 personen, aangeboden 
door Van der Schaft, werd 500 euro 
neergeteld en op een optreden van 
de Kudelstaartse zanger Rick van 
der Kroon werd 420 euro geboden.

Hogere opbrengst
De opbrengst van 21.987 is de 
hoogste na het openingsjaar 2000. 
De enige tijd geleden ingezette 
trend van een hogere gemiddelde 
opbrengst per kavel zette nadruk-
kelijk door. Zaterdagavond was de 
opbrengst per kavel 67,23 euro, net 
weer iets hoger dan de 66,70 eu-
ro van vorig jaar. Penningmeester 
Hans Splinter wijst erop dat dit ge-
middelden zijn en dat er natuurlijk 
ook leuke koopjes te halen vallen. 
Een paar prachtige damesschoe-
nen ging weg voor slechts zes eu-
ro en daar zat nog een plant bij ook! 
Met de 21.987 euro van deze veer-
tiende editie van de veiling is het 
totaalbedrag in veertien jaar uitge-
komen op bijna 247.000 euro. Het 
bestuur van Kudelstaart voor Ku-
delstaart buigt zich nu over de aan-
vragen van zeventien Kudelstaartse 
clubs die hebben aangegeven voor 
extra uitgaven te staan. Voorzitter 
Arie de Vos: “Met het nu opgehaal-
de bedrag kunnen we zorgen voor 
een fi nancieel steuntje in de rug van 
de clubs in ons dorp. En dat is ook 
precies het doel van de veiling.” Hij 
prees vooral de inzet van de tien-
tallen vrijwilligers die zich zaterdag 
(en de tijd daarvoor) hebben inge-
zet. “Ze hebben bijna letterlijk het 
vuur uit de schoenen gelopen om 
het hele logistieke proces van zo’n 
veilavond goed te laten verlopen. 
Alle vrijwilligers verdienen een zeer 
groot compliment!”
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Open dag bij KDV Kiekeboe
Aalsmeer - Zaterdag 17 mei orga-
niseert Kiekeboe kinderopvang een 
open dag voor alle kinderen van 0 
tot 12 jaar. Er valt deze gezellige dag 
veel te beleven bij de leukste kin-
deropvang van Aalsmeer. Van 10.00 
tot 13.30 uur zijn er voor de kinderen 
zowel bij KDV  KieKeBoe als bij BSO 
Kids & Go super leuke en spannen-
de glijbanen, er is een stormbaan, 
kinderen kunnen geschminkt wor-
den, ze kunnen lekker knutselen en 

bij Joep het konijntje kijken! 
Op de Geraniummarkt zijn lootjes 
uitgedeeld. Lever deze in op 17 mei 
en maak kans op een gratis canvas 
foto van 100 bij100 centimeter van 
www.Lankamp.nu.  Kijk op www.kd-
vkiekeboe.nl voor het adres. 
Wilt u liever een rondleiding op een 
ander moment? Dat is uiteraard al-
tijd mogelijk. Bel gerust even voor 
een afspraak: 0297-344613 of mail 
naar: administratie@kdvkiekeboe.nl 

Drive-In bios met ‘Grease’
Aalsmeer -Op zaterdagavond 31 
mei organiseert Aalsmeer Roest 
Niet, in samenwerking met The 
Beach, de ‘Cor Millenaar Drive-In 
Bioscoop’. Geen fi lm toepasselijker 
voor een drive-in bioscoop is ‘Gre-
ase’ en deze fi lm gaat dan ook ver-
toond worden, Deze feel-good klas-
sieker uit 1978 waar een hele gene-
ratie mee is opgegroeid en met een 
soundtrack die zo mogelijk nog be-
kender is. En een fi lm die je ook ze-
ker een keer gezien moet hebben 
vanuit je auto met de geur van pop-
corn om je heen. Het parkeerter-
rein naast The Beach op de Oost-
einderweg is beschikbaar als drive-
in bioscoop voor circa 120 auto’s. 
Na zonsondergang rond 21.30 uur 

kan van ‘Grease’ genoten worden 
op een projectiescherm van 10 bij 6 
meter. Het geluid wordt via een FM 
frequentie uitgezonden naar de au-
toradio, hiermee is elke bezoeker 
verzekerd van een perfect geluid tij-
dens de fi lm. En uiteraard is er pop-
corn te koop bij de dames op roller-
skates die op deze avond de ultieme 
drive-in beleving compleet maken. 

Toegang en tickets
Uitsluitend auto’s zijn welkom, oud 
en nieuw, klein en groot. Vanwe-
ge het zicht op het scherm wor-
den vrachtwagens en personenbus-
jes niet toegelaten. Tickets kunnen 
worden gereserveerd worden via 
www.aalsmeerroestniet.nl of kun-

Hesston studenkoor treedt 
op in Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
15 mei, geeft het Hesston studen-
tenkoor uit Kansas in Amerika een 
concert in de Doopsgezinde Kerk 
in de Zijdstraat 55. Het is het eerste 
concert dat het koor geeft tijdens 
haar rondreis door Europa. Het koor 
combineert ‘werk’ met het aange-
name, want na aankomst op woens-
dag 14 mei wordt de Zaanse Schans 

bezocht en donderdag overdag 
staat een uitstapje naar Amster-
dam op het programma. Het Hes-
ston koor heef al vaker opgetreden 
in Aalsmeer. Echter dit is al weer ze-
ven jaar geleden. Het koor zingt op 
een hoog muzikaal niveau. Het luis-
teren meer dan waard! Het concert 
begint om 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur, en de toegang is gratis.

3e Popkwis0297
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dagavond 15 mei, wordt de derde 
en laatste Popkwis0297 voor de zo-
mer georganiseerd in de bovenzaal 
van De Oude veiling in de Markt-
straat. Wil je ook meedoen? Stel 
dan nog snel team samen en geef 
je op via Twitter, Facebook of stuur 
een mailtje naar popkwis0297@
gmail.com. De kwis start om 20.00 
uur.





Jeugdtraining 
Social Media
Aalsmeer - De Binding organiseert 
in samenwerking met OBS Samen 
Eén en React Advies & Training in 
Sociale Veiligheid, een training over 
Social Media. Tijdens de training zal 
dieper worden ingegaan op de kan-
sen en bedreigingen van Social Me-

dia. Hoe kun je hier het beste mee 
omgaan? Wat kan wel en wat kan 
niet? Deze training vindt plaats op 
27 en 28 mei van 19.00 tot 20.30 
uur en is bedoeld voor de groepen 
7 en 8 van het basisonderwijs in 
Aalsmeer. Locatie is de Binding in 
de Zijdstraat 53. De kosten voor de-
ze twee avonden bedragen 20 eu-
ro per deelnemer. Opgeven kan via 
www.debinding.nl. Bij onvoldoende 
deelname gaat de training niet door.

Zonnebloem op braderie
Rijsenhout – De afdeling Rijsen-
hout en Burgerveen van de Zonne-
bloem gaat vandaag, donderdag 15 
mei, een verkoopdag houden. Ook 
zullen deze dag tijdens de brade-
rie en de wielerronde Zonnebloem-
loten verkocht worden. Bij elk ar-
tikel dat gekocht wordt, krijgen de 
kopers een gratis Zonnebloemlot! 
De opbrengst van Zonnebloemloten 
draagt bij aan de organisatie van 
activiteiten voor mensen met een fy-
sieke beperking, die door ziekte of 

door ouderdom daar vaak van ver-
stoken blijven. Het gaat dan over 
het organiseren van vakantieweken, 
kleine uitstapjes en andere din-
gen. Een groot gedeelte van de op-
brengst van deze loten gaat naar de 
plaatselijke afdeling in Rijsenhout. 
Kom kijken bij de verkoopstand of 
koop een Zonnebloemlot. Er zijn di-
verse (geld)prijzen te winnen. Meer 
weten over de Zonnebloem of wat 
de Zonnebloem kan betekenen? 
Kijk dan op www.zonnebloem.nl. 160 Klassieke auto’s en motoren

7de Editie Aalsmeer Roest
Aalsmeer - Op zondag 1 juni wordt 
de zevende editie van Aalsmeer 
Roest Niet gereden. Hèt evenement 
in Amstelland met klassieke auto’s 
en motoren was de vorige zes edities 
met 200 deelnemers een groot suc-
ces. De combinatie van een toerrit 
van 100 mijl door de regio met start 
en finish bij The Beach aan de Oos-
teinderweg trekt elk jaar veel deel-
nemers en publiek. Met inmiddels 
meer dan 160 ingeschreven klas-
sieke auto’s en motoren van vóór 
1 januari 1988 verschijnt er ook dit 
jaar weer een prachtig deelnemers-
veld aan de start met veel inschrij-
vingen uit Aalsmeer en Kudelstaart. 
De eerste deelnemer vertrekt op 
zondag 1 juni om 9.00 uur bij The 
Beach, de laatste deelnemers ver-
trekken rond 12.00 uur. Vanaf cir-
ca 14.00 uur worden de eerste deel-
nemers al weer terug verwacht. Na 
de finish worden de auto’s en moto-
ren op het parkeerterrein naast The 
Beach opgesteld waar het publiek 
de deelnemende auto’s en moto-
ren kan bezichtigen onder het ge-

not van een drankje en een hapje. 
De laatste deelnemers worden rond 
17.00 uur terug verwacht bij The 
Beach, ruim op tijd voor de prijsuit-
reiking om 18.00 uur.
Kees Markman roest ook nog niet
Ook bij het zevende jaar Aalsmeer 
Roest Niet is hij weer de hele mid-
dag en avond prominent aanwe-
zig op het parkeerterrein naast The 
Beach: de roestvrije Kees Markman 
met de mobiele Aalsmeer Roest 
Niet DJ booth en stapels vinyl, sche-
merlampen en olievaten! En uiter-
aard met de beste car-classics uit 
de jaren vijftig tot en met tachtig. 
Aalsmeer Roest Niet is hét jaarlijkse 
evenement in Amstelland voor klas-
sieke auto’s en motoren ouder dan 
27 jaar met een toerrit van circa 160 
kilometer/100 mijl met start en finish 
in Aalsmeer. Volg het laatste nieuws 
over Aalsmeer Roest Niet op www.
aalsmeerroestniet.nl Tip voor de be-
zoekers: kom vooral op de fiets, het 
parkeerterrein bij The Beach is deze 
dag niet beschikbaar.
Foto: mnmfotografie.nl

Lions: Verkoop potten met 
bakingrediënten succes!
Aalsmeer - Vanaf de start tot het 
einde van de voorjaarsmarkt heeft 
menig inwoner van Aalsmeer mo-
gen proeven van het bakresultaat 
uit de exclusieve Lionspotten met 
de smaken ‘Aalsmeerse Brownies’ 
en ‘Triple Chocolate Cookies. De-
ze werden door de Lionsleden op 
vrolijke en smakelijke wijze geïn-
troduceerd  afgelopen zaterdag op 
de voorjaarsmarkt. De potten zijn 
gevuld met precies de goede hoe-
veelheid ingrediënten en voor-
zien van een duidelijke bereidings-
wijze waardoor het bakken werke-
lijk een fluitje van een cent is. De 
sierlijke potten met bakingrediën-
ten worden exclusief door de Lions-
club Aalsmeer aan de man/vrouw 
gebracht. De opbrengst wordt weer 
besteed aan goede doelen. In het 
recente verleden zijn er diverse or-
ganisaties verblijd met een bijdrage 
zoals de Historische Tuin, Toneelver-

eniging Kudelstaart, Stichting Meer 
Armslag, De Bovenlanden, Guusje 
Nederhorst Foundation en zijn ook 
de Aalsmeerse vrijwilligers in het 
zonnetje gezet met een door de Li-
onsclub betaald uitje. Ondanks het 
druilerige weer was de sfeer de he-
le dag prima en was er steeds een 
stroom passanten waardoor het de 
hele dag gezellig druk was. Na de 
smaaktest was het voor menigeen 
lastig om een keuze uit de twee be-
schikbare smaken te maken. Vele 
moeders zijn op Moederdag verblijd 
met dit unieke cadeautje. Inmiddels 
kan de Lionsclub weer aan de slag 
om een nieuwe voorraad potten aan 
te maken, want de verkoop op de 
braderie heeft een behoorlijk gat in 
de voorraad geslagen. De Lionsclub 
Aalsmeer zal vaker op evenementen 
aanwezig zijn om dit fraaie en unie-
ke cadeautje onder de aandacht te 
brengen. 

Op pad met gemeente in Kudelstaart!
Ik zou de gemeenteraadsleden plus 
de burgemeester willen uitnodi-
gen om met mij een ritje door Ku-
delstaart te gaan maken. Als uw mij 
ophaalt dan gelieve rijplaaten mee 
te nemen, anders kan ik u niet be-
geleiden. Ik kom bijvoorbeeld het 
Edisonplein niet fatsoenlijk af. Een-
maal op het fietspad aangeko-
men, wordt het pad onderbroken 
voor de nieuwbouw van Mijnsheer-
lijkckheid. Ik moet door het gras 

om daarna gelijk weer het volgen-
de obstakel tegen te komen. Mid-
den in het rijpad staat een uitgang 
van de brandweer, een waterlosing. 
Levensgevaarlijk! Ik wil de gemeen-
temedewerkers uitnodigen om met 
mij op pad te gaan, zodat zij ervaren 
wat ik dagelijks meemaak.
 
Floor van Engelen,
Edisonstraat 14,
1433 KB Kudel staart

ingezonden

Heel gezellig bij Philip Paar 
in De Oude Veiling
Aalsmeer - Zondag 11 mei ver-
wende Philip Paar alle moeders 
en de vele andere gasten met zijn 
‘Tour de Toon’. “Wij gaan u eens lek-
ker vertroetelen.” Philip Paar is een 
markant figuur, van vele markten 
thuis, durft een stralend middelpunt 
te zijn, maar vervult net zo makke-
lijk een rol aan de zijlijn. Dat is zijn 
kracht. Hij is groot inspirator voor 
andere creatieve geesten. En het 
is een man die niets aan het toe-
val overlaat. Alles heeft hij tot in de 
puntjes geregeld. Denk aan de sma-
kelijke versierde soezen voor in de 
pauze. De kleurige ballonnen, de 
hoeden, de pathefoon en de gewel-
dige muzikale ondersteuning. Tjon-
ge, wat een kwaliteit leverden de-
ze mannen. Alles was goed uitge-
licht en op de weergave van het ge-
luid was niets aan te merken. Dat 
alles bij elkaar zorgde ervoor dat 
de bovenzaal van De Oude Veiling 
iets extra feestelijks kreeg. Tenslot-
te was het Moederdag en wanneer 
je een middag wijdt aan de onver-
getelijke Toon Hermans dan kan 
het niet anders dan dat vrolijkheid, 
blijheid en gezelligheid de boven-
toon voert. Vooral het woord gezel-
lig viel regelmatig. Een middag Toon 
Hermans, maar toch eigenlijk veel 
meer een middag Philip Paar. Ge-
lukkig bleef de entertainer zichzelf 
en stapte niet in de valkuil om zijn 
held Toon te imiteren. Juist daar-
door krijgen de teksten, zoals Paar 
het zelf noemde, een eeuwigheids-

waarde. En daaraan overdreef hij 
niets. Want wie kent niet het lied ‘24 
rozen’? Nationaal Erfgoed vindt Phi-
lip Paar. Hoewel Toon Hermans over 
succes nooit te klagen heeft gehad 
en altijd de lachers op zijn hand wist 
te krijgen, is het toch bijzonder dat 
een halve eeuw verder zijn teksten 
steeds nog zoveel plezier verschaf-
fen bij jong en oud. Vooral de kol-
derliedjes eindigden in een vrolijk 
samenzang alsof er geen tijd over-
heen was gegaan. 
Mooi was dat Joss Pafort de toneel-
meester van Philip Paar kon ken-
nis maken met de enige echte to-
neelmeester van Toon, John van Elk 
. Paar bood hem de kans een aan-
tal heerlijke anekdotes te vertellen. 
“Ik zou vijf dagen voor Toon werk-
zaam blijven, maar het werden 27 
en een half jaren.” De voorgelezen 
gedichten werden door het publiek 
woordelijk meegesproken alsof het 
om ‘Het Onze Vader’ ging. “Wat een 
prachtig optreden en wat had ik een 
geslaagde Moederdag”, vatte één 
van de vele aanwezigen de middag 
samen. Het was een compliment dat 
Philip Paar en de in smoking gekle-
de bandleden Bob Dekker (drums), 
Hein de Jong (vibrafoon), Patrick 
Schenkius (gitaar en arrangemen-
ten), Kees van Zijp (piano), Paul 
van Egmond (trombone) en Mar-
cel Booij (contrabas) meer dan ver-
dienden. Beneden in het restaurant 
werd er nog lang nagenoten van de-
ze ‘troetel’-middag.

recensie

Kudelstaarts succes tijdens 
NK Ballroom dansen
Kudelstaart - Zaterdag 10 mei zijn 
het Kudelstaartse danspaar Siet-
se de Ridder en Mariëlle Leonupun 
tweede geworden tijdens het Ne-
derlands Kampioenschap Ballroom-
dansen Senioren welke gehouden 
werd in het Topsportcentrum te Al-
mere. Dit talentvolle paar wordt on-
der andere getraind door Robert 
Bogaart, eveneens uit Kudelstaart, 
en heeft afgelopen jaar een enorme 
groei laten zien. Bijna dagelijks zijn 
zij te vinden bij CanDance Studio’s 
te Aalsmeer om te trainen en pri-
vélessen te volgen. Behalve Robert 
Bogaart, welke zelf tweevoudig Ne-
derlands Kampioen in de tiendan-
sen is en menig EK en WK niet on-
verdienstelijk heeft mogen dansen, 

wordt dit paar ook getraind door 
een aantal huidige wereldtoppers. 
Zowel nationaal als internationaal 
zijn Sietse en Mariëlle actief be-
zig met hun passie en deze tweede 
plaats tijdens het Nederlands Kam-
pioenschappen was een bekroning 
op hun harde werken van de afge-
lopen tijd. 
Het einde van hun groei is nog niet 
in zicht. Het paar hoopt in de toe-
komst hun carrière mogen bezege-
len met een Nederlandse titel. Ligt 
dit binnen de mogelijkheden? Jaze-
ker! Op dit moment wisten Sietse en 
Mariëlle al een aantal eerste plaat-
seringen bij de kampioenen weg te 
snoepen. Kortom, een belofte voor 
de toekomst!

Expositie tot eind juli in Historische Tuin

Prijzenfestival bij Fotogroep
Aalsmeer - Op 12 mei, de laat-
ste clubavond van het seizoen 
2013/2014, was het een waar prij-
zenfestival bij Fotogroep Aalsmeer. 
Traditiegetrouw wordt op deze 
avond de uitslag bekend gemaakt 
van ‘De beste foto van het seizoen’ 
en van de interne competitie. Na 
de mededelingen maakte voorzit-
ter Adrie Kraan de winnaars van de 
interne competitie bekend en reik-
te hij de oorkondes uit. De interne 
competitie is in de categorie kleur 
gewonnen door Anton van Over-
veld met een gemiddelde van 7,52 
punten. Jaap Aartman (7,16 pun-
ten) werd tweede en Adrie Kraan 
(7,13 punten) derde. In de catego-
rie serie ging de eerste plaats ook 
naar Anton van Overveld (8,18 pun-
ten). Bert Looy (8,09 punten) werd 
tweede en Dick van Leeuwen (7,55 
punten) derde. Wegens te weinig 
deelnemers waren er dit jaar geen 
oorkondes in de categorie zwart 
wit. Hier moet het volgende sei-
zoen toch meer animo voor komen. 
Daarna volgde dan eindelijk de uit-
slag van de beste foto van het sei-
zoen 2013/2014. Een externe jury, 
bestaande uit oud-leden Wil Straat-
hof en Andrea Kaslander, heeft alle 
inzendingen beoordeeld en maak-
te de uitslag zelf bekend. Eerst wer-
den alle ingezonden foto’s voorzien 

van deskundig jurycommentaar. Het 
bleef tot op het laatst spannend wie 
er met de eer ging strijken. De eer-
ste prijs in de categorie Kleur ging 
naar Bert Looy met zijn foto ‘Beton-
werkers’. De tweede prijs ging naar 
Marye Maarsen en de derde prijs 
was voor Marinus van ’t Hof. De eer-
ste prijs in de categorie Zwart Wit 
ging naar Marinus van ’t Hof met 
zijn foto ‘traptreden’. De tweede prijs 
ging naar Anton van Overveld en de 
derde prijs was voor Jaap Aartman. 
De eerste prijs in de categorie Se-
rie ging naar Bert Looy met zijn serie 
‘Winter’. De tweede prijs ging naar 
Marinus van ’t Hof en de derde prijs 
was voor Anton van Overveld. Na de 
prijsuitreiking was het tijd voor een 
toost op een geslaagd clubseizoen 
en het komende jubileumjaar (Foto-
groep Aalsmeer bestaat 55 jaar). De 
leden gaan nu vakantie vieren tot 15 
september, maar hoeven zich niet te 
vervelen. Het programma voor het 
volgende seizoen ligt alweer klaar 
en verschijnt binnenkort ook op de 
website www.fotogroepaalsmeer.nl. 

Wie nieuwsgierig is naar werk van 
de Fotogroep Aalsmeer kan nog tot 
eind juli terecht in de Historische 
Tuin Aalsmeer, waar wordt geëxpo-
seerd met foto’s van het project His-
torische Tuin.

Vrijwilligers welkom
Collecteweek Maag Lever 
Darm stichting
Aalsmeer - In de week van 19 tot en 
met 24 mei gaan 17.000 collectanten 
langs de deuren om geld op te halen 
voor de Maag Lever Darm Stichting. 
Het geld dat opgehaald wordt, zal 
worden gebruikt om wetenschap-
pelijk onderzoek naar darmkanker 
mogelijk te maken. Dagelijks krijgen 
35 mensen de diagnose darmkan-
ker te horen. 5.000 Mensen overlij-
den jaarlijks aan deze ernstige ziek-
te. Daarmee is darmkanker de twee-
de vorm van kanker waar Neder-
landers aan overlijden. Darmkan-
ker is één van de best behandelba-
re vormen van kanker, mits de ziek-
te in een vroeg stadium wordt vast-
gesteld. Daarom is er meer weten-
schappelijk onderzoek naar vroege 
opsporing en betere behandeling 
nodig. De Maag Lever Darm Stich-

ting  wil dit  mogelijk maken. Het 
geld dat opgehaald wordt met de 
collecte, stelt de Maag Lever Darm 
Stichting in staat om  wetenschap-
pelijk onderzoek naar darmkanker 
te financieren. Binnenkort zal er ook 
bij u een collectant aan de deur ko-
men. Help mee en Stop Darmkan-
ker. Geef aan de collectant! Mocht 
u niet thuis zijn op het moment dat 
de collectant aanbelt, dan is er nog 
de mogelijkheid om te doneren per 
SMS. Doneer éénmalig 1,50 euro 
door IKGEEF te sms-en naar 4333.

Nieuwe collectanten zijn van harte 
welkom! Voor Rijsenhout kunnen zij 
contact opnemen met Yvonne Ca-
piteijns, tel. 06-51127622 en voor 
Aalsmeer met Bianca Boer, tel. 06-
22345282.

Hesston studenkoor treedt 
op in Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
15 mei, geeft het Hesston studen-
tenkoor uit Kansas in Amerika een 
concert in de Doopsgezinde Kerk 
in de Zijdstraat 55. Het is het eerste 
concert dat het koor geeft tijdens 
haar rondreis door Europa. Het koor 
combineert ‘werk’ met het aange-
name, want na aankomst op woens-
dag 14 mei wordt de Zaanse Schans 

bezocht en donderdag overdag 
staat een uitstapje naar Amster-
dam op het programma. Het Hes-
ston koor heef al vaker opgetreden 
in Aalsmeer. Echter dit is al weer ze-
ven jaar geleden. Het koor zingt op 
een hoog muzikaal niveau. Het luis-
teren meer dan waard! Het concert 
begint om 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur, en de toegang is gratis.

Aalsmeer - Zaterdagavond 17 mei 
is de favoriete film van Jan Willem 
de Wijn te zien in de Oude Veiling. 
Jan Willem de Wijn heeft twee grote 
passies: luchtvaart en geschiedenis. 

Hij combineert die twee met een 
derde passie: schrijven. Van die 24 
boeken die hij schreef, gaan er vijf-
tien over luchtvaartgeschiedenis en 
zijn er negen zijn gewijd aan de lo-
kale historie van Aalsmeer, Ku-
delstaart en Haarlemmermeer. 
Van ’50 jaar bloemencorso’ en 
‘Aalsmeerders bij de VOC’ tot ‘Pio-
niers in hun element’. Jan Willem is 
al 22 jaar bestuurslid van de stich-
ting Oud Aalsmeer, waarvan de 
laatste twee decennia als voorzit-
ter. Hij was directeur van het lucht-
vaartmuseum Aviodome op Schip-

hol. Vorig jaar is hij cum laude afge-
studeerd als historicus aan de Vrije 
Universiteit en is inmiddels begon-
nen aan een proefschrift over mi-
gratie op het Hollandse platteland in 
de achttiende eeuw met Aalsmeer 
als uitgangspunt. De keuzefilm van 
Jan Willem sluit naadloos aan bij 
zijn passies. Een historische biogra-
fie van een beroemde, vrijgevochten 
vrouw, die eindigt in spanning. Het 
onderwerp van deze film sluit naad-
loos aan bij de belangstellingen van 
Jan Willem: geschiedenis, actuali-
teit, vrouwenemancipatie en lucht-
vaart. Aan de hand van Jan Willem 
en met misschien wel extra wetens-
waardigheden is deze film zaterdag 
te aanschouwen in De Oude Veiling 
in de Marktstraat vanaf 20.30 uur. 
De kosten bedragen uw/jouw gift.

Favo-film Jan Willem de Wijn

Kudelkamp voor 
kinderen
Kudelstaart - In de eerste week 
van de zomervakantie, van 6 tot en 
met 12 juli, wordt het Kudelkamp 
georganiseerd voor kinderen van 6 
tot 15 jaar. De kinderen krijgen de 
gelegenheid om een super leuke 
week te hebben. Er staan vele leu-

ke dingen op het programma, zoals 
spelletjes, gezamenlijk eten, spook-
verhalen vertellen en onder andere 
een bonte avond. Afgelopen maan-
dagavond 12 mei is de eerste voor-
lichtingsavond voor de ouders ge-
houden en deze is enthousiast ont-
vangen. Kent u nou ook kinde-
ren die een super leuke kampweek 
verdienen? Er is nog plek! Ga voor 
meer informatie of opgave naar: ku-
delkamp@hotmail.com.

Project Meerwaarde en Buurtzorg
Koken voor buurtgenoten
Rijsenhout - Inwoners van Rijsen-
hout koken maaltijden voor buurt-
genoten die ouder zijn dan 65 en 
die zelf niet meer kunnen of mo-
gen koken door ziekte of lichame-
lijke beperkingen. Een warme, vers 
gekookte, maaltijd wordt thuis be-
zorgd in professionele porseleinen 
schalen en op een vooraf afgespro-
ken tijd. Een maaltijd kan direct wor-
den gegeten. Stichting Meerwaarde 

en Buurtzorg Nederland vormen de 
organisatie achter dit project en zij 
organiseren binnenkort een bijeen-
komst in dorpshuis De Reede waar 
wordt uitgelegd wat het kookproject 
inhoudt en welke kosten er aan zijn 
verbonden. 
Wilt u die bijeenkomst bijwonen of 
wilt u meer informatie en een in-
schrijfformulier? Bel dan telefoon-
nummer 06-23901626.
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Zaterdag 17 mei

AALSMEER
IJmuiden 5 - Aalsmeer 4 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Pupillen
HBC D6 - J.A.United D5 11.15 u 
J.A.United E7 - RKAVIC E2 9.30 u
Pancratius E 13 - J.A.Un. E10  9.00 u
Sp.Martinus F 10 - J.A.Un. F6G 9.00 u
Ouderkerk F8 - J.A.Un. F9 11.15 u
Meisjes
Sp.Martinus M.1 - J.A.Un. MB.1 13.15 u 
Kon.HFC MC.1 - J.A.Un. MC.1 10.15 u
DSS MD.1 - J.A.United MD.1 9.00 u
J.A.United ME.1 – SCW ME.1 9.30 u

Voetbalwedstrijd tegen Voorburg
Leuke ‘pot’ en winst voor 
voetballers Aalsmeer
Aalsmeer - Aalsmeer heeft zijn pu-
bliek (150 toeschouwers) vorige 
week zaterdag bij zijn laatste thuis-
wedstrijd een leuke pot voorge-
schoteld. Frank en vrij van degrada-
tiezorgen (degradatie is al een feit) 
werd Forum Sport uit Voorburg op-
zij gezet. Forum Sport – nog niet vrij 
van nacompetitiezorgen – liet zich 
verrassen en moet zich komend 
weekend tegen G.H.C. veilig spe-
len. Aalsmeer deed wat het de laat-
ste weken had nagelaten, namelijk 
meer scoren dan de tegenstander. 
De grote man aan Aalsmeerkant 
was Vernon Weber. De spits scoor-
de niet alleen tweemaal, maar was 
voor de Forum Sport achterhoe-
de een kwelling. Ook Mike Vos op 
rechts was met zijn passes bepa-
lend. Tweemaal bracht hij Vernon 
Weber in stelling, waaruit hij kon 
scoren. Achterin was Bart de Jong 
bepalend, zowel verdedigend als 
aanvallend. Het gehele elftal ver-
dient een pluim. Met Calvin Kos-
ter en Tom Doeswijk er weer bij het 
komend seizoen ziet de toekomst 
in de tweede klasse er rooskleurig 
uit voor Aalsmeer. Aalsmeer en Fo-
rum Sport wilden voetballen om te 
winnen. De eerste 20 minuten ging 
het spel over en weer met Aalsmeer 
iets meer balbezit. Voorin bij Forum 
Sport moest het vooral komen van 
de twee spitsen, Matthijs Seilber-
ger en Michael Jongenburger. In de 
eerste helft konden zij de Aalmeer 
achterhoede niet ontregelen. De 
beide vleugelspitsen Raymond Ver-
woerdt en Osman Lamin hadden bij 
Bart de Jong en Chico van Soelen 
de gehele wedstrijd niets in te bren-
gen. De eerste kans voor Aalsmeer 
was in de 20e minuut toen Mike Vos 
met een vallend schot over doelman 
Davy Schilperoort de lat toucheer-
de. Vernon Weber werd in de 32e 
minuut onreglementair door Mat-
thijs de Jong gestopt binnen de 16 
meter. De penalty werd door Burak 

Sitil hard in het doel gejaagd, 1-0. 
Een aanval in de 35e minuut opge-
zet door Bart de Jong, schoot Salih 
Yildiz via Jeroen Beute corner. Maar 
meer dan een schot van Mike Vos in 
handen van de keeper leverde het 
niet op. Op slag van rust viel de 2-0. 
Uit een dieptepass van Nick Duijn 
was het Vernon Weber die de bal 
zuiver in de rechterbenedenhoek 
schoof. De goed leidende scheids-
rechter H.J. Westland uit Leusden 
vond het na 48 minuten welletjes en 
floot voor de rust. 
De tweede helft begon met bei-
de elftallen ongewijzigd. Een grote 
kans kreeg Forum Sport via Matthijs 
de Jong in de 54e minuut, maar Ray 
Smidt voorkwam met goed uitlopen 
een doelpunt. Uit de rebound bracht 
Mike Vos de bal voor en scoor-
de Vernon Weber met een bekeken 
schot in de rechter hoek zijn twee-
de doelpunt, 3-0. Wissel 56e minuut: 
Peter Neuvel voor Mark Ruessink. 
In de 57e minuut haalde Chico van 
Soelen de bal die via de paal caram-
boleerde van de doellijn. Weer was 
het Vernon Weber die de defensie 
van Forum Sport zijn hielen liet zien 
in de 62e minuut. Uit een moeilijke 
hoek vloog de bal in het zijnet. Een 
vrije trap van Matthijs Seilberger in 
de 64e minuut werd door Ray Smidt 
uit het doel getikt. Aalsmeer kreeg in 
deze periode de beste kansen, maar 
schoten van Salih Yildiz, Vernon We-
ber en Mike Vos troffen geen doel. 
Uit een klutsbal schoof Matthijs de 
Jong in de 76e minuut de bal in het 
doel, 3-1. Wissel 80e minuut: Jimmy 
van Veen voor Mike Vos en 86e mi-
nuut: Lennart van der Dussen voor 
de geblesseerde Vernon Weber. De 
laatste minuten kreeg Forum sport 
nog enkele goede kansen, maar zij 
konden het doel niet meer vinden. 
Aalsmeer haalde zijn vijfde overwin-
ning dit seizoen binnen. 

Jack van Muijden

RKDES
Pupillen
RKDES E5 – Legm.vogels E11 9.30 u
AMVJ F3 - RKDES F6 9.30 u
Meisjes
RKDES ME.1 – Buitenveldert ME.6  9.30 u

S.C.W.
Tos Actief 3 - SCW 5 12.30 u
SCW Vet.2 – Arsenal Vet.3 15.30 u
Junioren
AMVJ A2 - SCW A1 13.00 u
Zandvoort C3 - SCW C1 11.15 u
Onze Gazellen C5 - SCW C2 13.00 u
Pupillen
SCW E3 – Legm.vogels E12 9.00 u
Roda’23 F15 - SCW F3 12.00 u
Meisjes
Pancratius MB.1 - SCW MB.1 15.00 u
J.A.United ME.1 - SCW ME.1 9.30 u

Zaterdag door burgemeester Vonk-Vedder

Oosterbad gaat weer open!
Aalsmeer - Op zaterdag 17 mei 
vindt om 13.00 uur de officiële ope-
ning plaats van Het Oosterbad. Bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder ver-
richt de opening van het natuurbad 
aan de Mr Jac Takkade 1, dat alweer 
het 86e seizoen in gaat.
Door een aantal enthousiaste men-
sen is het zwembad weer helemaal 
schoon gemaakt voor het nieuwe 
seizoen. De opening zal weer fees-
telijk zijn met een ballonnenwed-
strijd en voor de eerste zwemmers 
zijn er weer taartjes te verdienen. 
Ook gaan zaterdag de abonnemen-
ten weer in de voorverkoop met een 
korting van 5 euro. Deze actie loopt 
tot en met 31 mei.
In juni starten ook weer traditie-
getrouw de zwemlessen voor het 
ABC-diploma onder leiding van ge-
diplomeerd en enthousiast instruc-
tiepersoneel. Er zijn nog plaatsen 
beschikbaar voor het aankomende 
seizoen. Voor het A-diploma wordt 
vier keer in de week gelest, voor het 
B-diploma drie keer en voor het C-

diploma twee keer per week. Als je 
al je diploma’s al hebt en toch wilt 
blijven zwemmen om bijvoorbeeld 
alle technieken te verbeteren en 
nieuwe aspecten van de zwemsport 
te leren, dan is er nog het Ooster-
bad-diploma te vergeven.

Diverse activiteiten
Op 24 mei doet Het Oosterbad ook 
mee aan de Sportpassie Aalsmeer; 
op deze middag tussen 13.00 en 
17.00 uur zal voor iedereen de toe-
gang gratis zijn en kan er onder an-
dere weer gesupt worden. Op de 
sluitingsdag van de jaarlijks terug-
kerende Zwem4daagse, vrijdag 20 
juni, zal De Klught weer optreden in 
Het Oosterbad. Daarnaast wordt de-
ze avond het Midzomernachtzwem-
men georganiseerd. Vanaf 17 mei is 
het zwembad iedere dag geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur om weer 
heerlijk vrij te kunnen zwemmen.
Voor alle actuele info is er de websi-
te: www.hetoosterbad.nl.
Door Loekie Brommer

Gratis proefduik Thamen 
tijdens Sportpassie dag
Aalsmeer - Op zaterdag 24 mei 
wordt in zwembad de Waterle-
lie weer een Sportpassie dag ge-
houden. Duikteam Thamen is de-
ze dag aanwezig voor uitleg en de-
monstratie over duiken. Ook kan er 
door iedereen vanaf 14 jaar een gra-
tis proefduik gemaakt worden in het 
binnenbad. Een ieder die daar inte-
resse voor heeft kan zich hiervoor 
opgeven via info@thamen-diving.
nl. Als je een proefduik gaat ma-
ken, neem dan wel zwemkleding 
en eventueel zwemvliezen en een 
duikbril mee. Wil je weten wat duik-
team Thamen allemaal doet en wat 
het kost om een duikbrevet te ha-
len? Kom dan langs op zaterdag 24 

mei tussen 12.00 en 15.00 uur of kijk 
op de website: www.thamen-diving.
nl voor meer informatie en contact-
gegevens.

Voetbal zondag
RKDES sluit seizoen af 
met 1-0 verlies
Kudelstaart – RKDES ging voor 
haar laatste competitiewedstrijd op 
bezoek in Amstelveen, bij het reeds 
gedegradeerde Sporting Martinus. 
Ook voor de Kudelstaarters stond er 
niets meer op het spel, maar alleen 
kon er nog verwacht worden dat 
trainer Hajo Hendriks in zijn laatste 
wedstrijd bij RKDES met een over-
winning afscheid kon nemen. In een 
teleurstellende wedstrijd kwam het 
daar niet van, want de Kudelstaar-
ters stelden in deze wedstrijd teleur 
en verloren met 1-0. RKDES startte 
zonder de geblesseerde Edwin van 
Maris en Paul Verburg. In de ba-
sis startten Maarten van Putten en 
Bilal Adardor. Onder herfstachtige 
omstandigheden begonnen beide 
teams zeer afwachtend. Veel balver-
lies en weinig strijd werden de mee-
gereisde Kudelstaartse supporters 
getrakteerd op een matige wed-
strijd.
In de 23e minuut pas de eerste doel-
rijke kans voor de thuisploeg, de bal 
ging rakelings voor het doel van 
René Jonker langs. In de 40e mi-
nuut pas de eerste echte kans voor 
de bezoekers. Maarten van Putten 

speelde zich fraai vrij voor het doel. 
Zijn inzet werd bekwaam gekeerd 
door Martinus doelman Steven den 
Heeten. Beide teams brachten te 
weinig in de eerste helft en 0-0 rust-
stand was dan ook een logisch ge-
volg. De tweede helft een iets beter 
Sporting Martinus. De Amstelveners 
wilden nog wel gaan voor de winst. 
Dat resulteerde in de 55e minuut 
voor de verdiende voorsprong. Mar-
tinus speler David Castillo kon een-
voudig zich vrij spelen in het 16 me-
ter gebied van RKDES. Zijn fraaie 
schot liet de afscheidnemende doel-
man René jonker kansloos, 1-0 voor 
de Amstelveners. Trainer Hajo Hen-
driks probeerde nog wel door wat 
omzettingen iets in de stand te wij-
zigen. Zo stuurde hij laatste man 
Mark Schut naar de punt van de 
aanval. Het mocht niet meer baten, 
RKDES kon geen vuist meer maken 
en een 1-0 nederlaag in haar laat-
ste competitiewedstrijd was een feit. 
Zo werd een toch wel teleurstellend 
seizoen afgesloten met een achtste 
plaats.

Ad Verburg

Wedstrijden Veldvoetbal

Nu inschrijven voor een gratis les
Open dag jarige Zeilschool
Aalsmeer - Vorig jaar werd de eer-
ste Sportpassie Aalsmeer geïntro-
duceerd. Deze nieuweling op lokaal 
sportgebied boekte groot succes. 
Sportpassie Aalsmeer is dé promo-
tiedag waarop vele sportmogelijk-
heden in Aalsmeer aan een breed 
publiek worden gepresenteerd. Te-
gelijkertijd viert Zeilschool Aalsmeer 
met een open dag haar 45 jarig be-
staan. Op de wal en op de plas wor-
den zaterdag 24 mei aantrekkelijke 
activiteiten georganiseerd voor vol-
wassenen en jeugd, waaronder gra-
tis lessen! Ook gevorderden zijn van 
harte welkom om bijvoorbeeld een 
onbekende bootsoort uit te probe-
ren. Bij Zeilschool Aalsmeer is er 
van alles mogelijk: zeilen, windsur-
fen, verhuur, wedstrijdzeilen, kano-
en, koffiedrinken, borrelen, feest-
je vieren, vergaderen, barbecueën 
én nog zoveel meer. Met als spil na-
tuurlijk de zeil- en surflessen. Doel 
is om jong en oud spelenderwijs 
het boeiende samenspel van boot, 
wind en water over te brengen. Tij-

dens de open dag op 24 mei kun-
nen volwassenen en jeugd (vanaf 5 
jaar) van 10.00 tot 12.30 uur en van 
14.00 tot 16.30 uur gratis zeilen of 
surfen onder begeleiding van er-
varen instructeurs. Je kiest voor 1 
boottype, bijvoorbeeld de kielboot, 
de Laser Pico, de Optimist of het 
windsurfen. Schrijf je, voor maxi-
maal 1 dagdeel, vooraf (noodzake-
lijk) in via www.zeilschoolaalsmeer.
nl. Van 11 tot 12.30 uur en van 14.30 
tot 16.15 uur zijn er gratis rondvaar-
ten langs alle deelnemende zeilers 
en surfers. Inschrijven aan de aan-
meldbalie. Doorlopende activiteiten 
deze dag zijn: Informatie over alle 
cursus- en opleidingsmogelijkhe-
den, de overige zeilschoolactivitei-
ten, zoals het verzorgen van fees-
ten, (kinder)partijtjes, barbecues en 
bedrijfsactiviteiten, zoals teambuil-
ding. Zeilschool Aalsmeer is gele-
gen aan de mooie Westeinderplas-
sen, Kudelstaartseweg 64. Parkeren 
graag op het recreatieterrein Vrou-
wetroost, op 2 minuten loopafstand.

Schaakcompetitie
Doek gevallen voor AAS 1
Aalsmeer - Het slechts mogelijke 
scenario werd werkelijkheid, WSC 
en Zuckertort wonnen afgelopen 
zaterdag van KC, resp. Groningen 
en AAS zag kans om een specta-
culaire 4-4 tegen koploper Caissa-
Eenhoorn toch de nek om te draai-
en. Daarmee zijn AAS en HSG ge-
degradeerd uit 2B en zullen vol-
gend jaar in de 3e klasse lande-
lijk uitkomen. In de gehele 25e ja-
rige geschiedenis van AAS is dit de 
3e keer dat AAS 1 degradeert. Een 
paar jaar geleden promoveerden de 
schakers naar de eerste klasse en 
degradeerden de heren in het zelf-
de jaar. Langer geleden werd ook 
eens uit de tweede klasse gedegra-
deerd, maar dat is nog geen troost. 
En het was allemaal weer niet no-
dig geweest. De score werd nega-
tief geopend door AJ Keessen op 
bord 1, die erg avantgardistisch te-
gen het Engels speelde, een bete-
re voortzetting miste en hardhandig 
door Daan Zult van het bord werd 
gezet. Paul Schrama trok op 3 de 
stand recht door van Arne Moll te 
winnen, waarna Marc Trimp knap 
remiseerde tegen Henk Jan Visser. 
De tegenstanders waren zeer ner-
veus, ze moesten winnen daar de 

nummer twee 1 matchpunt minder, 
maar 1 bord punt meer had. Tussen-
stand na 2-3 uur spelen, Ad staat 
erg goed, Marco slecht, Henk on-
duidelijk, Jasper gelijk, Jeffrey be-
ter. De tegenstander wordt nerveus. 
Jasper krijgt desondanks een remi-
se aanbod, gezien de stand van Ad 
wordt remise gegeven, waarop Ad 
een slechte zet doet en besluit maar 
op te geven, achteraf is de stelling 
nog steeds remise! De tegenstan-
der putte hier moed uit en Mar-
co moest opgeven. Hiermee kwa-
men de sympathieke gasten op 4-4 
en werd het voor AAS bijna onmo-
gelijk om te winnen. Henk kreeg re-
mise aangeboden en had geen keu-
ze, 4.5-2.5 en in de bar begon het 
erg druk te worden met feestvieren-
de Eenhoorns. Tenslotte wist FM Jeff 
van Vliet te winnen van FM Mon-
telban en was de uitslag 3.5-4.5. 
Op weg naar Kudelstaart bleek dat 
het rampscenario zich had voltrok-
ken en bleef het erg stil bij de scha-
kers van AAS. Alles zat dit seizoen 
mee, meerdere wedstrijden werden 
verknoeid, dus de degradatie was 
rechtvaardig. Maar AAS komt terug!

Door Ben de Leur

Kudelstaart - De ZABO zaalvoet-
balcompetitie wordt zaterdag 17 
mei voortgezet met de 17e en voor-
laatste speelronde. Plaats van strijd-
toneel is de Kudelstaartse Proosdij-
hal aan de Edisonstraat 6. Publiek is 
uiteraard van harte welkom en de 
toegang bij de ZABO is gratis. Het 
programma begint om 18.35 uur 

met Polonia Aalsmeer tegen Ho-
lex. Om 19.20 uur treedt Piller Sport 
aan tegen Koen Pack. Om 20.05 
uur is de aftrap van LEMO tegen 
Schijf Grondboringen. Om 20.50 uur 
speelt Heemhorst Watersport tegen 
La Furia Roja en om 21.35 uur is de 
afsluitende partij Lemo Gaat Los te-
gen Amsec Beveiliging.

ZABO ronde 17 in Proosdijhal

Laatste wedstrijd in groen-wit
RKAV wint van Nautilus
Aalsmeer - RKAV heeft op waardi-
ge wijze zijn plicht gedaan en met 
3-1 gewonnen van Nautilus. Als je 
de andere uitslagen bekijkt van de 
diverse wedstrijden in de afdeling, 
dan heeft de Hornmeer ploeg het 
goed gedaan. 
Het was de laatste wedstrijd in 
het groen-witte tenue, en de laat-
ste wedstrijd onder de naam RKAV, 
en dat na vijf en zestig jaar. Het zal 
even wennen zijn, maar het is goed 
zo. Er komt een mooi nieuw com-
plex, nieuwe kantine en kleedka-
mers en een nieuwe vlag zal dit alles 
sieren. RKAV kwam aan de leiding 
door een doelpunt van Barry Sprin-
intveld, op alle fronten was RKAV de 
betere ploeg. Het zat er niet in dat 
het 7-0 zou worden als in de uitwed-
strijd. Nautilus heeft nog een kans 

om niet te degraderen, en dat moe-
ten ze in de na competitie bewijzen. 
De 2-0 kwam op het scorebord door 
een doelpunt vlak voor rust door, 
mede door de koelbloedigheid van 
Jeroen Ezink die de doelman van 
Nautilus wist te passeren. 10 Minu-
ten na de rust was het Nautilus dat 
op 2-1 kwam. Maar RKAV wou meer 
en het was Barry Springintveld die 
voor de 3-1 zorgde. Na een hands-
bal in het strafschopgebied, werd de 
toegewezen strafschop onberispe-
lijk ingeschoten. Dit waren de laat-
ste wapen feiten van voetbalclub 
RKAV. Men kan terug kijken op vijf 
en zestig jaar voetbal plezier, maar 
men gaat met plezier verder onder 
de naam F.C. Aalsmeer.
Theo Nagtegaal
Foto: Jaap Maars

Veldkorfbalcompetitie
VZOD verslaat laagvlieger 
SDO met grote cijfers
Kudelstaart - De uitwedstrijd te-
gen SDO leek op voorhand al be-
slist te zijn. De ploeg uit Alkmaar 
bungelt namelijk steevast onderaan. 
Met slechts drie punten uit elf wed-
strijden en een doelsaldo van -66, 
heeft SDO het moeilijk in de compe-
titie. Een gefocust VZOD zou op pa-
pier dus moeten winnen, maar ook 
bij korfbal is de bal rond en kan de 
wedstrijd alle kanten op, zeker als er 
sprake is van onderschatting. 
De eerste helft verliep aardig gelijk 
op. VZOD begon goed en wist het 
overwicht om te zetten in een 2-6 
voorsprong. SDßßO zorgde vervol-
gens voor een gepaste reactie en 
bracht de stand terug naar 5-6. Na 
een peptalk van coach Frits Visser, 

floot de scheidsrechter in voor het 
begin van de tweede helft. Met her-
nieuwde motivatie vloog vrijwel elke 
bal erin, en ook verdedigend stond 
het als een huis. Onder leiding van 
Jessica Zijerveld, die goed was voor 
maar liefst zes doelpunten, werden 
de twee punten met een 9-21 over-
winning mee naar huis genomen.
Komende week om 15:30 speelt 
VZOD thuis tegen Paal Centraal, 
de nummer vijf van de competi-
tie. Mocht er ook deze zaterdag ge-
wonnen worden, schuift VZOD een 
plekje omhoog op de ranglijst. Een 
belangrijke wedstrijd dus. De ploeg 
op veel steun van het publiek, zeker 
nu het seizoen (met nog twee speel-
rondes te gaan) z’n einde nadert. 

Stratentoernooi zondag met 
live-muziek en activiteiten
Kudelstaart - Voor de 29e keer 
start zondag 18 mei om 10.40 uur 
het RKDES stratentoernooi. Dit jaar 
doen 16 straten mee en het motto 
van deze dag is sportiviteit en ge-
zelligheid. Er zal gestreden worden 
om de wisselbokaal voor het bes-
te team, maar zeker ook om de prijs 
van het meest sportieve team.

Want dit blijft het belangrijkste ele-
ment van het stratentoernooi. Dus, 
komt allen naar RKDES aan de Wim 
Kan dreef. De toegang bedraagt een 
1 euro, gratis toegang voor kinderen 
tot 16 jaar. Het toegangsbewijs is te-
vens een lotnummer waarmee leuke 
prijzen te winnen zijn, onder ande-

re een dinerbon ter waarde van 50 
euro. Voor de kleintjes zijn er deze 
dag leuke attracties, waaronder een 
springkussen en schminken. Het 
stratentoernooi wordt vanaf onge-
veer 15.30 uur afgesloten met mu-
ziek van de band Reunited met op 
zang Ruud Drijsen wiens zoon bij 
RKDES gevoetbald heeft. Deze all-
round band speelt rock and roll, 
blues, country, ballads, van alles uit 
de jaren zestig tot tachtig en vooral 
Engelstalig. Ruud speelt in de band 
samen met zijn broers Joop en Har-
ry (beiden op gitaar), gitarist Frank 
Mook, bassist Steve Mook, toetse-
nist Marc Klaassen en drummer Ge-
orge Landhuis.



OVAK-soos 
in Parochiehuis

Aalsmeer - Op woensdag 21 mei 
staat weer een gezellige OVAK-soos 
op het programma. Er wordt door 
leden gekaart in het Parochiehuis 
in de Gerberastraat vanaf 14.00 uur. 
Het klaverjassen op 7 mei is gewon-
nen door Corrie Straathof met 5194 
punten, op twee Wim Reuling met 
4983 punten en op drie is Bep van 
Netten geëindigd met 4941 punten.

Koppelsjoelen 
bij Oostend

Aalsmeer - Donderdag 8 mei heeft 
buurtvereniging Oostend het sei-
zoen afgesloten met een avondje 
sjoelen voor koppels. Er zijn totaal 
tien bakken gegooid en het win-
nende koppel is geworden Jopie en 
Wim met 976 punten. Op twee zijn 
Annie en Siem geëindigd met 919 
punten en op drie Lineke en Sjaak 
met 914 punten. Zij gingen allen 
met een mooie prijs naar huis. Na 
de pauze zijn nog 10 bakken ge-
gooid. De bedoeling was zo hoog 
mogelijk boven je jaargemiddelde te 
eindigen en dit lukte 13 sjoelers. De 
besten waren Karel met 12,6 pun-
ten, Piet met 10,5 punten en Made-
leine met 7,8 punten. De avond werd 
besloten met een dankwoord voor 
de organiserende en helpende le-
den. Het nieuwe seizoen start weer 
op donderdag 11 september vanaf 
20.00 uur in het Middelpunt.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele jaar 
wordt er op de woensdagavond in 
het Dorpshuis gekaart vanaf 20:00 
uur. Op 7 mei heeft Ria v/d Laan de 
klaverjasavond gewonnen met 5378 
punten, op twee Floor van Engelen 
met 5350 punten en op drie is Mart-
ha Raadschelders geëindigd met 
5156 punten. De poedelprijs is uit-
gereikt aan Ria van Oostwaard met 
3841 punten. 

Riet wint 
bij ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Kaart-
liefhebbers zijn van harte welkom. 
Op  donderdag 8 mei is Riet Pothui-
zen op de eerste plaats geëindigd 
met 5362 punten, gevolgd door Ka-
rel van der Linden met 5101 pun-
ten en op drie Jaap Spaargaren met 
5051 punten. Bij het jokeren eindig-
de Gerard de wit als eerste met 100 
punten. De tweede plaats was voor 
Bets Teunen met 247 punten Voor 
inlichtingen kan contact opgeno-
men worden met mevrouw R. Pot-
huizen via 0297-340776.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Jan Berk wint finale
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de één na laatste speelavond 
van het seizoen van de dartclub 
Poel’s Eye in het Dorpshuis. Wim 
Grapendaal had de voorgaande vier 
speelavonden op rij gewonnen. Hij 
evenaarde hiermee het record van 
Marco Cornelisse. Op de afgelopen 
speelavond kreeg Wim de kans om 
het ‘all time’ record scherper te stel-
len. Hij bereikte namelijk weer de fi-
nale. Helaas verloor hij jammerlijk. 
Tóch was het dé avond van Wim. 
In de eerste plaats werd hij door de 
behaalde punten op deze avond de-

finitief clubkampioen. Met nog één 
speelavond te gaan, bleek hij niet 
meer te achterhalen. Ten tweede 
gooide hij de hoogst mogelijke uit-
gooi, een prachtige 170 finish. Het 
was, na Christopher Brouwer, de 
tweede 170 finish van het seizoen 
bij de Poel’s Eye. William Hunitetu 
was de man die Wim knap van de 
speelavond overwinning af hield. 
Niet alleen won William hiermee 
voor de derde keer dit seizoen een 
finale, ook wipte hij in de stand over 
Marco Cornelisse heen. De strijd 
om de tweede plaats tussen Wil-

liam en Marco beloofd nog span-
nend te worden, want ook Marco 
won dit seizoen drie speelavonden. 
Wim (6), William en Marco wonnen 
gezamenlijk maar liefst twaalf van 
de veertien speelavonden. Erik Jan 
Geelkerken won één van de ove-
rige speelavonden (net als Joost 
Breedijk). Erik Jan trof op de afge-
lopen speelavond echter een ande-
re kwelgeest dan de ‘Top Drie’. Mar-
tin Bax won vroeg in de avond in de 
poule al van Erik Jan, en deed dat in 
de finale op het tweede niveau nog 
eens dunnetjes over. Martin toonde 
hiermee nogmaals aan, na zijn eer-
dere uitstekende prestaties dit sei-
zoen, een zeer goede darter te zijn. 
Tot slot mocht Jan Berk proberen de 
juiste triple te raken bij het spel de 
Triple Pot.  Helaas lukte hem dit niet. 
Toch had Jan op deze avond succes. 
Hij won namelijk één van de twee 
nog niet vermelde niveaus. Hoe? 
Dat kunt u volgende week lezen in 
dit medium, of alvast op de website 
www.poelseye.nl. Hierop kunt u ook 
andere informatie van de dartclub 
vinden, zoals de aankondiging van 
de laatste avond van het seizoen. 
Op de altijd gezellige laatste avond 
vindt de prijsuitreiking van het sei-
zoen plaats. Dus komt allen volgen-
de week, vrijdag 23 mei, naar het 
Dorpshuis te Kudelstaart. Het kam-
pioenschap is dan wel vergeven, 
elke speelavond zijn er weer vier 
nieuwe ronden, vier nieuwe kansen. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye 
heeft een zogenaamd open deuren 
beleid; lidmaatschap of van te voren 
opgeven is niet nodig.

Succesvolle estafetteloop voor 
medewerkers van Hoogvliet
Aalsmeer - Enkele medewerkers 
van supermarkt Hoogvliet aan de 
Aalsmeerderweg hebben donder-
dag 8 mei geld opgehaald voor een 
educatief project in Zuid-Afrika. Dit 
deden zij door deel te nemen aan 
een estafetteloop. De estafetteloop 
wordt georganiseerd door super-
marktketen Hoogvliet en loopt langs 

alle filialen, het Servicecentrum, het 
Distributiecentrum en de centrale 
bakkerij en slagerij. Per filiaal kun-
nen er maximaal tien medewerkers 
deelnemen. Het doel is om op een 
sportieve manier voort te bewegen 
naar het volgende filiaal. Alles mag, 
zolang er maar geen motorvoertui-
gen worden gebruikt. Zo wordt het 

estafettestokje overgegeven van fi-
liaal naar filiaal. De deelnemers vra-
gen anderen om hen te sponsoren, 
zo halen zij geld op voor een pro-
ject in Zuid-Afrika. Het filiaal aan de 
Aalsmeerderweg is één van de laat-
ste waar de estafette langskomt. De 
bikkels van filiaal Aalsmeerderweg 
moesten tien kilometer richting de 
vestiging in Hoofddorp. Dit hebben 
ze voor een deel fietsend gedaan 
en voor een deel hardlopend en op 
skeelers. De deelnemers waren Axel 
Bakker, Walter Belt, Melvin Dokter, 
Rianne Molenaar, Bianca Oussoren, 
Jordy Puttock en Bianca Versteeg. 
De tien kilometer werden (met tus-
sendoor wat stops om te drinken) 
afgelegd in ongeveer vijf kwartier. 
Het is nog niet bekend hoeveel geld 
er is opgehaald. Het project waar 
het geld heen gaat, is dat van het 
Nederlandse echtpaar Alfons en 
Yvonne. Sinds 2001 zijn zij geves-
tigd in het kinderdorp Rehoboth, 
nabij Port Shepstone (Zuid-Afrika), 
om daar weeskinderen of kinderen 
waarvan de ouders niet meer voor 
hen kunnen zorgen op te vangen. 
Met onder andere het geld van de 
estafetteloop wordt er een school 
gebouwd. Naast de bouw van de 
school gaat er geld naar educatie 
en voeding. 

Atletiek
Circuitrecord Corné Timmer 
Aalsmeer - Tijdens de tweede wed-
strijd van het Gooi- en Eemlandcir-
cuit in Hilversum kwam B-junior 
Corné Timmer op zondag 27 april 
in actie op de 3.000 meter. Op deze 
afstand verbeterde Corné zijn per-
soonlijke record met maar liefst 13 
seconden tot 9.25.06 minuten. Met 
deze tijd won Corné de 3.000 me-
ter bij de B-junioren en hij verbeter-
de het circuitrecord. Vrijdagavond 9 
mei werd in Utrecht de eerste Track-

meeting van het seizoen georgani-
seerd. Corné Timmer, uitkomend 
bij de B-junioren, nam deel aan de 
1.500 meter en won deze afstand in 
een nieuw persoonlijk record van 
4.22.43 minuten. Hij is met deze tijd 
2 seconden sneller dan zijn vorige 
beste tijd op deze afstand. Ondanks 
deze koude en gure avond, is ook 
deze tweede wedstrijd voor Corné 
een mooie aanzet voor het nieuwe 
baanseizoen.

Tibor winnaar 
dartavond

Aalsmeer - Op dinsdagavond 13 
mei is de laatste dartavond van het 
seizoen gehouden in ’t Middelpunt. 
Op dinsdag 6 mei is de strijd om de 
punten voor de laatste keer gestre-
den. Eerste is geworden Tibor Ho-
gervorst, op twee Sebastiaan Dolk, 
en op de derde plaats is Guido 
Scholten geëindigd. Er waren min-
der leden en zo kan het gebeuren 
dat er in de verliezersronde slechts 
twee leden de strijd met elkaar aan-
bonden. Dit waren dit keer moeder 
en dochter en eindelijk won doch-
ter Monique Rademaker en dus au-
tomatisch op twee, moeder Marieta 
Dolk. Het nieuwe dartseizoen begint 
niet op zaterdagavond 6 september, 
maar eerder, op de vaste dinsdag-
avond 2 september vanaf 20.00 uur. 
De zaal van ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat gaat dan als altijd om 
19.30 uur open.

Programma Sportpassie is rond
Aalsmeer - Over een kleine twee 
weken is Sportpassie Aalsmeer! De 
tweede editie van deze open dag 
voor sportverenigingen in Aalsmeer 
en Kudelstaart vindt plaats op zater-

dag 24 mei van 10.00 uur tot 15.00 
uur. Het programma is inmiddels 
rond en staat op www.sportpassie-
aalsmeer.nl. De achtergrond van de-
ze dag is het uitproberen van ver-

schillende sporten door de bezoe-
kers en is voor de vereniging een 
kans om te laten zien wat hun sport 
zo mooi of spannend maakt. 

Zo kan bijvoorbeeld tussen 10 en 
13 uur kennis gemaakt worden met 
korfbal bij VZOD op Sportpark Cal-
slagen. Bij de buren van VZOD, Tar-
get, kan je leren handboogschieten 
vanaf 10 uur. De andere 15 veren-
gingen draaien hun programma in 
de Bloemhof (handbal en badmin-
ton), de Proosdijhal (turnen, twir-
len, handbal, badminton, darten, 
schaatsen), zwembad de Waterlelie 
(duiken), Westeinderplassen (zeilen 
en surfen) en in de Mikado (judo en 
taekwondo). Ook het Oosterbad is 
open en laat presentaties zien van 
SUB en kanopolo. Alle verenigingen 
hebben op 24 mei hun eigen tijd-
schema en zijn dus niet altijd de he-
le dag open. Stel je eigen program-
ma voor 24 mei samen met de pro-
gramma’s die de verenigingen op 
genoemde website hebben gezet.

Programma
handbal

Aalsmeer - Zaterdag 17 mei, veld
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, jongens 
 C2 – Lelystad
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, D2 – 
 RKDES
10.55 u: FIQAS Aalsmeer, meisjes 
 C1 – Legmeervogels
10.55 u: FIQAS Aalsmeer, jongens 
 E1 – RKDES
Zondag 18 mei, veld
11.00 u: FIQAS Aalsmeer, jongens 
 B1 – Lacom.

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Van Leeuwen & van Grieken 
wint vlucht vanuit Quievrain
Aalsmeer - Het was afgelopen 
weekend slecht duivenweer, maar 
eigenlijk slecht voor iedereen be-
halve de agrariërs die allang op re-
gen zaten te wachten, dus waren er 
ook gelukkige mensen. Het was za-
terdag de gehele dag wachten, want 
het was mogelijk dat de duiven er-
gens aan het eind van de middag 
toch nog gelost konden worden, de 
opklaringen lagen als het ware voor 
de deur, maar het kwam niet binnen. 
Uiteindelijk werd besloten de vlucht 
uit te stellen naar zondag. Zondag-
morgen in België redelijk goed weer 
en om 08.30 uur werden de dui-
ven in het Belgische Quievrain met 
een soms harde ZW wind gelost. 
Nou dat beloofde wat, want met 

zo’n wind op de staart, zoals Post-
duivenliefhebbers dat zeggen, zou-
den ze meer dat 100 kilometer per 
uur maken, dus alle hens aan dek 
om ze zo snel mogelijk binnen te ha-
len. Om 10.29.23 uur landde de 127 
bij Comb. van Leeuwen & van Grie-
ken op het hok, en deze legde de 
222,612 kilometer af met een snel-
heid van 1864,685 meter per mi-
nuut, en dat is 111,881 kilometer 
per uur. Met dit resultaat werd de 
Combinatie achtste in Rayon F van 
Noord Holland waar 3017 duiven in 
concours stonden. De tweede plaats 
is voor de euforische man uit Ku-
delstaart (weer de snelste van ku-
delcity) Dirk Baars, en Wim Wijfje uit 
De Kwakel werd derde. Dirk eindig-

de in het Rayon op plaats 13 en Wim 
op plaats 17. Ondanks het slechte 
weer waren alle duiven weer op het 
thuishonk teruggekeerd, en dat wil 
alleen maar zeggen dat vogels heel 
goed tegen slecht weer kunnen. 

De uitslag is als volgt: 
1. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer, 2. D. Baars Kudelstaart, 3. 
W. Wijfje De Kwakel, 4. E. Wiersma 
Amstelveen, 5. J.H. van Duren Am-
stelveen, ,6. J.A. van Dijk Aalsmeer, 
7. C. van Vliet Kudelstaart, 8. Comb. 
van Ackooy Hoofddorp, 9. A.J. van 
Belzen Kudelstaart, 10. P. v.d. Me-
ijden Aalsmeerderbrug, 11. Gerard 
& Lies v.d. Bergen Kudelstaar, 12. J. 
Vijfhuizen De Kwakel, 13. Th. V.d. Wie 
Aalsmee, 14. A. v.d. Wie Aalsmeer, 
15. Tim Rewijk (jeugdlid) De Kwake, 
16. M. de Block Aalsmeer, ,17. J. van 
Ackooy Aalsmeer.

Aanstaande zaterdag 17 mei is er 
een vlucht vanuit het Franse Roye, 
gemiddeld 320 kilometer. 

Aalsmeer - Komende vrijdag 16 
mei is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. 
Aanvang is 20.00 uur en de zaal 
gaat vanaf 19.30 uur open voor 
koffie en thee. Iedereen is van 
harte welkom. Het koppel Piet 

Gortzak en Dirk Tromp heeft met 
5373 punten de koppelavond af-
gelopen vrijdag gewonnen. Op 
twee Siem Burgers en Ben Jo-
hannessen met 5194 punten en 
op drie Coby en Jack Veldhuis 
met 4911 punten. De poedelprijs 
is uitgereikt aan Chris van Wijhe 
en Arie Priem met 3532 punten.

Kaartavond bij BV Hornmeer

Woensdag 28 mei in Beethovenlaan

Instuif voor jong Aalsmeer 
na schoolvoetbaltoernooi
Aalsmeer - In de week van 19 tot 
en met 23 mei vindt het jaarlijk-
se schoolvoetbaltoernooi plaats bij 
V.V. Aalsmeer. Meer dan 1000 kin-
deren uit Aalsmeer en Kudelstaart 
zullen weer voetballen om kampi-
oen schoolvoetbal te worden in hun 
klasse. Aansluitend aan het school-
voetbaltoernooi organiseert Jong 
Aalsmeer United (JAU) op woens-
dag 28 mei aan het complex bij 
RKAV een gratis instuiftraining. Al-
le jongens en meisjes geboren in 
2004 tot en met 2008 zijn hiervoor 
uitgenodigd. Het is de laatste keer 
dat het schoolvoetbal plaats vindt 
bij V.V. Aalsmeer. Volgend jaar gaat 
de club op in de fusievereniging 
FC Aalsmeer samen met RKAV en 
JAU. Bij de laatste vereniging wa-
ren de afgelopen 5 jaar de jeugd-
spelers van beide seniorenclubs on-
dergebracht. De 20 pupillen teams 
bij de F- en E-pupillen voetballen al-
lemaal minimaal 2 keer in de week 
op hun eigen niveau op de com-
plexen aan de Dreef en Beethoven-
laan. De Champions League, de mi-
ni’s, spelen in een interne competi-
tie, waar je al vanaf 5 jaar kan in-
stromen. FC Aalsmeer wordt dus de 
nieuwe voetbalclub in Aalsmeer met 
meer dan 1000 leden en gaat spe-
len op het oude complex van RKAV. 
Daar worden deze zomer 2 extra 
kunstgrasvelden aangelegd. Om de 
kinderen die aan het schoolvoet-
bal hebben meegedaan de kans te 
geven om te proeven aan het trai-
nen bij een voetbalclub organi-

seert de staf kleinveld van JAU een 
voetbalinstuif. Woensdag 28 mei, 
de woensdag na het schoolvoet-
bal, zijn alle meisjes en jongens die 
nog geen lid zijn van JAU uitgeno-
digd voor deze voetbalinstuif op het 
complex bij RKAV aan de Beetho-
venlaan 120. De voetbalinstuif vindt 
plaats op het kunstgrasveld, van 
13.30 tot 15.00 uur. Op deze voetba-
linstuif wordt een demonstratietrai-
ning gegeven, maar mogen de kin-
deren ook zelf voetballen. Trappen, 
een bal stoppen en partijtjes spelen 
zijn aspecten die aan de orde ko-
men. En natuurlijk kan iedereen een 
penalty nemen. Het enige wat je no-
dig hebt zijn sportschoenen (kick-
sen mag natuurlijk), een trainings-
pak en/of voetbaltenue. Opgeven  
hiervoor kan door een email te stu-
ren naar info@jongaalsmeerunited.
nl of schrijf je in tijdens het school-
voetbal in de V.V. Aalsmeerkanti-
ne. Aan het einde van de instuif 
kun je je inschrijven als lid. De in-
stuif is de laatste activiteit van Jong 
Aalsmeer United en het voetbalsei-
zoen is dan afgelopen. Het nieuwe 
seizoen zal alle jeugd gaan voetbal-
len onder de vlag van FC Aalsmeer. 
De voetbaltrainingen en wedstrijden 
starten eind augustus, begin sep-
tember, dus tijd genoeg om eerst je 
zwemdiploma te halen en daarna te 
komen voetballen bij FC Aalsmeer. 
Dus geef je op en kom samen met 
je ouders, opa of oma naar de Beet-
hovenlaan, woensdag 28 mei, aan-
vang 13.30 uur.

JAU pupillen F2 kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
is de F2 van Jong Aalsmeer Uni-
ted kampioen geworden. Door een 
mooie overwinning van 4-0 tegen 
Pancratius F3 is Jong Aalsmeer Uni-
ted ongeslagen kampioen gewor-
den in de voorjaarscompetitie. 
Na de winterstop werd er slechts 
één keer gelijk gespeeld tegen 
naaste concurrent Zuid Oost Uni-

ted. De overige teams werden met 
veel strijd en inzet verslagen. De F2 
bestaat uit een combinatie van eer-
ste en tweedejaars F-pupillen, en 
liet in de laatste wedstrijd het tal-
rijk opgekomen publiek nog één 
keer zien waar ze toe in staat is. Na 
afloop was de ontlading enorm en 
werd het kampioenschap gevierd in 
de kantine.

‘Ober van niks’ op Zevensprong
Rijsenhout - Maandag 12 mei heb-
ben de kinderen van groep 1, 2 en 
3 van de Zevensprong genoten van 

de interactieve muzikale voorstelling 
‘Een ober van niks’. Een onhandige 
ober heeft met hulp van de kinde-
ren een restaurant gemaakt, waarbij 
de klanten voor elkaar konden op-
treden. Een danseres, clown, acro-
baat, draaiende borden op een stok-
je en nog veel meer waren te zien in 
het restaurant van Pagetti. De kinde-
ren hebben enorm veel plezier ge-
had tijdens de voorstelling, er is veel 
en hard gelachen. Geboeid hebben 
de kinderen toegekeken en allemaal 
hebben ze heel actief meegedaan 
tijdens de voorstelling.
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