
17 april 2014Tel: 0297-341900     WWW.MEERBODE.NL 1Editie: Aalsmeer

DEZE WEEK:

 Nieuwe rubriek 
Zorgcentrum

 Echtpaar van Eijk 60 
jaar getrouwd

 “Echte vrijwilligers 
laten zich niet 
ringeloren”

KORT NIEUWS:

Inbraak kantoor 
instelling
Aalsmeer - In de nacht van 
maandag 14 op dinsdag 15 
april is ingebroken in een in-
stelling in de Hortensialaan. 
Met een koevoet hebben inbre-
kers de deur van het kantoor 
weten te openen. Alle laden en 
kasten zijn doorzocht. Voorals-
nog is niet bekend wat de die-
ven buit gemaakt hebben.

Draai en win!
Zaterdag 19 april staat het rad van fortuin in onze 
winkel aan de Aalsmeerderweg. Draai bij iedere 
besteding van Ð 15,00 aan boodschappen 
één keer aan het rad.

Altijd 
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Aalsmeerderweg 207  -  1432 CL Aalsmeer

Binnenkort in verkoop: 
20 eengezinswoningen met 

vanafprijzen onder € 200.000,-!

WO N E N  L A N G S  D E  S T E L L I N G  VA N  A M S T E R D A M

WWW.PARKKRAYENHOFF.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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

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

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

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.

240.01.016 Advertentie Pasen 94x50 WT • 103,5X50• fc

NU VOOR € 10.900,-

2e PAASDAG 
GEOPEND

VAN 10:00-17:00

prijs 
incl. m

ontag
e

&
GREEPLOZE KEUKEN 

MET BAUKNECHT 
APPARATUUR

COMPOSIET 
WERKBLAD VOOR 

DE PRIJS VAN 
KUNSTOF

Barendrecht / Etten-Leur  
Hoofddorp /Reeuwijk 

www.keukenmaxx.nl

big l jeans discount | join fashion | WWW.bigl.nl
Zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m Zaterdag | tel: 0297 321177

g-star/diesel/pall mall/jacK&jones
ltb/cars/petrol/only/vero moda

vrijdag 18 en Zaterdag 19 april

goede vrijdag 18 april geen Koopavond

* exclusief jeans! combineren mogelijK. Korting Wordt 
toegepast op het artiKel met de laagste adviesprijs.

truien/overhemden/t-shirts/jassen/schoenen

Geen krant?
0251-674433
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DEZE WEEK:

Van achttien projecten zijn er dertien vertraagd

Communicatie heel belangrijk 
bij ontwikkelen woningbouw!
Aalsmeer - De rekenkamer heeft 
de doeltreffendheid van de beheer-
sing van woningbouwprojecten on-
derzocht. Doelstelling van het on-
derzoek met de titel ‘Met elkaar bou-
wen’ is de raad inzicht te verschaffen 
in de verschillende, lopende woning-
bouwprojecten en aanbevelingen te 
formuleren voor ontwikkeling en uit-
voering. Aanleiding voor het onder-
zoek is dat de uitvoering van enkele 
bouwprojecten in de gemeente ver-
traging oploopt of stil ligt en er, onder 
meer vanuit de raad, behoefte was 
aan inzicht waar dit aan ligt. Uit het 
onderzoek blijkt dat de gemeente 18 
lopende woningbouwprojecten kent. 
Van deze 18 zijn er 13 vertraagd. 
De gemeente heeft in de overgrote 
meerderheid geen invloed gehad op 
deze vertraagde projecten. Belang-
rijkste verklaring zijn de marktom-
standigheden. Een projectontwikke-
laar verkeert bijvoorbeeld niet meer 
in de positie om een project op te 
starten, c.q. verder te ontwikkelen. In 
drie gevallen is er vertraging opge-
treden door het verloop van het be-
sluitvormingsproces. De vertraging is 
mede het gevolg van onduidelijkheid 
over rolopvattingen van raad en col-
lege en de wrijving die daaruit ont-

De Zuiderkerk duidelijk in verval! Wordt het gebouw de centrale ontvangstruimte voor de zorgwoningen er om heen?

2e Paasdag OPEN! 1e Paasdag  
gesloten

WASPROGRAMMA 1 € 14,50
Turfstekerstraat 13 - Aalsmeer. Open 2e Paasdag: 10.00-16.00 uur

€ 9,50

Herdenking basisschoolleerlingen 
‘Vrijheid geef je door’
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 16 
april, hebben leerlingen uit groep 
8 van de Zuidooster en de Brug de 
Tweede Wereldoorlog herdacht. Ook 
is stil gestaan door de kinderen bij 
het feit dat op veel plaatsen in de we-
reld oorlog nog steeds aan de orde 
van de dag is. Thema dit jaar is ‘Vrij-
heid geef je door’. In de Raadskelder 
in het gemeentehuis zijn de kinderen 
ontvangen door burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder. Na een korte vertelling 
uit het gedenkboek hebben de jon-
gens en meiden naar een fi lm over 

oorlogstijd in Aalsmeer gekeken. Ver-
volgens zijn in groepjes voordrach-
ten gepresenteerd in de vorm van 
een toneelstukje, fi lm, spel of inter-
view gerelateerd aan het thema ‘Vrij-
heid geef je door’. Ook zijn door diver-
se leerlingen gedichten voorgelezen. 
Na de herdenking volgde een bloem-
legging bij de gedenksteen voor het 
gemeentehuis. Door de jongens en 
meiden zijn bloemen gelegd bij de 
steen met hierop de namen van de elf 
Aalsmeerders die de tweede Wereld-
oorlog niet overleefd hebben. 

staat. Het meest zichtbaar was dit bij 
het project Vrouwentroost, maar ook 
bij het bouwplan Zuiderkerk. Met 
andere woorden: Aansturing van 
woningbouwprojecten door de ge-
meente kan (nog) beter als raad en 
college vooraf duidelijk communice-
ren. Het project Vrouwentroost ligt 
overigens nog stil, wat het bouwplan 
rond de Zuiderkerk betreft heeft de 
ontwikkelaar laten weten hier zorg-
woningen te willen gaan realiseren. 
In november zijn hierover de eer-
ste gesprekken geweest. Het ligt in 
de bedoeling de Zuiderkerk in het 

project te betrekken. De gemeen-
te is in afwachting van het defi nitie-
ve plan van de ontwikkelaar. De wo-
ningbouwplannen voor het Rooie 
Dorp aan de Machineweg kenden 
een moeizame start, maar inmid-
dels is er een prima samenwerking 
tussen bewoners, de gemeente en 
ontwikkelaar Eigen Haard. Conclu-
sie: Communicatie is en blijft voor al-
le partijen altijd een belangrijk aan-
dachtspunt! De rapportage ‘Met el-
kaar bouwen’ wordt besproken op 
donderdag 15 mei in de oordeels-
vormende raad.

ADVERTEREN?
IN DE

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

Jac Stammestoernooi
voor handbaljeugd
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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 Haarlem-
mermeer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel. 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel. 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel. 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, 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 me-
dedelingen 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.dierenartsen-
praktijkuithoorn-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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
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
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

 

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

KERKDIENSTEN

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

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Goede vrijdag om 
19.30u. dienst met ds. A.G. van der 
Heijden, Zaandam, met CGK. Paas-
zondag diensten om 10u. met ds. F. 
van Deursen, Barneveld en 16.30u. 
met ds. J. Trommel, Lelystad.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof viering. 
Paaszondag 10.30u. in Karmelkerk 
viering. Om 14u. Poolse dienst met 
Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zaterdag 21u. 
Paaswake met pastor Jacob Spaans 
mmv het Wijker koor.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Paaszondag 10u. 
dienst met ds. Jac. van Veen mmv 
Caritas koor.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Paaszondag 10u. dienst. Vg. ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Don-
derdag 19u. euch.viering met L. 
Aarts. Goede vrijdag 15u. dienst met 
A. Blonk en 19u. dienst olv parochi-
anen mmv dames- en herenkoor. 
Zaterdag 19.30u. en paaszondag 
11u. woordcommunieviering met A. 
Blonk mmv resp. kinderkoor en da-
mes- en herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 28 april 20u. bijeenkomst.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 22 april 20u. Thema: De profetie 
van Ezechiël met P.A. Slagter, Wijk 
bij Duurstede.

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. 
Goede vrijdag en paaszondag 10u. 
diensten met ds. Jan Martijn Abra-
hamse. Tevens crèche en peuter-
dienst. Donderdag 24 april Leerhuis 
om 20u. in Open Hofkerk.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Paaszon-
dag 10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Goede vrijdag 19.30u. 
dienst in NGK Rijsenhout. Paaszon-
dag diensten om 10u. met ds. M. Ho-
genbirk en 16.30u. met ds. D. Visser.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Goede vrijdag 19.30u. 
oecumenische dienst met ds. Geijl-
voet. Paaszondag 10u. dienst met 
ds. Liesbet Geijlvoet mmv Binding-
koor. Collecte voor Paasproject. Op-
vang allerkleinsten en zondags-
school. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Goede vrijdag 
19.30u. dienst. Paaszondag dien-
sten om 10u. en 16.30u. Maandag 
dienst om 10u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Goede vrijdag 19.30u. oecumeni-
sche dienst met ds. Geijlvoet en 
Prins in Doopsgezinde gemeente. 
Zaterdag 21u. en paaszondag 10u. 
diensten met ds. J. van Popering. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Goede vrijdag om 19.30u. viering en 
paaszondag om 10u. dienst met ds. 
E.J. Westerman. Organisten: M. Ko-
ning en W. Spaargaren. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Goede vrijdag om 19.30u. 
dienst met ds. R.A. Houtman, Epe. 
Organist: Jan Terlouw. Paaszondag 
10u. dienst met ds. P.J. Stam, Kat-
wijk. Organist: J. Prins, Amstelveen.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Goede vrijdag om 19.30u. en paas-
zondag 10u. Samenkomsten met 
dovenvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Martijn Piet. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. 

Pasen 
18-21 april

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 19 april zul-
len de leden van Drumfanfare Me-
lomanie en HBV Target weer het 
oud papier op komen halen in Rij-
senhout. De datum is afwijkend 

Meer dan 3000,- 
Hartstichting

Kudelstaart - De collecte van de 
Hartstichting heeft dit jaar 3293,14 
euro opgebracht. De Hartstichting be-
dankt haar vrijwilligers, collectanten 
en gevers van harte voor hun steun 
aan de Hartstichting. Alleen met gif-
ten en inzet kan de strijd tegen hart- 
en vaatziekten voortgezet worden.
 

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 18 
april is er weer ‘gewoon’ klaverjas-
sen bij buurtvereniging Hornmeer in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Aanvang is 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom. De koffie en thee staan weer 
klaar. Met 12 tafels was de kaart-
avond afgelopen vrijdag 11 april in 
het buurthuis goed bezet.Het kopp-
peltoernooi is gewonnen door Wil 
ter Horst en Ans Doeswijk met 5862 
punten, op twee Els en Wim Vergeer 
met 5436 punten en op drie zijn Miep 
Bloemen en Krijna Verhoef geëindigd 
met 5133 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Chris van Wijhe en Arie 
Priem met 3597 punten.

Oranje concert
 in Dorpskerk
Aalsmeer - Op Koningsdag, zater-
dag 26 april, wordt in de Dorpskerk 
aan de Kanaalstraat een spranke-
lend concert met een Oranje tintje 
gegeven, een Oranje concert. Twee 
enthousiaste musici, Hugo van der 
Mey, en Nathanaël Middelkoop,die 
beiden al hebben bewezen virtuo-
zen te zijn op orgel, piano en trom-
pet, hebben ontdekt, dat ze heel 
goed kunnen samenspelen. Ze 
voelen elkaar uitstekend aan. Bei-
de musici willen de bezoekers op 
26 april muzikale verrassingen be-
zorgen! En omdat het Koningsdag 
is mag Oranje niet ontbreken! Een 
sprankelend concert zal het zeker 
worden, mede omdat in deze kerk 
ook een mooi orgel staat, de koning 
der instrumenten. Het concert be-
gint om 20.00 uur. Kaarten zijn van-
af een half uur voor aanvang in de 
kerk verkrijgbaar à 10 euro per stuk, 
voor jongeren tot 12 jaar is de toe-
gangsprijs de helft.

Handwerken 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 23 april van 
9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid 
voor inloop en ontmoeting en deelge-
nomen kan worden aan het quilten of 
gewerkt worden aan een ander hand-
werk. Altijd leuk om samen aan slag 
te gaan. Iedereen is van harte welkom 
in de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina-Amalialaan 66. Voor inlich-
tingen: 0297-325636, 0297-345413 of 
kijk op oosterkerk-aalsmeer.nl.

Koningsmaal Open Hof Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 25 april om 
18.00 uur wordt er weer een maal-
tijd geserveerd in het Baken aan de 
Sportlaan. Op de avond voor de eer-
ste Koningsdag presenteren de koks 
een Koningsmaal. De kosten bedra-
gen 4.50 euro per persoon. Vanaf 
17.45 is de deur open en de maaltijd 

eindigt om ongeveer 20.00 uur. Het 
doel van de Open Hof Keuken is el-
kaar ontmoeten en is voor iedereen 
toegankelijk. Opgeven kan via email-
adres diaconie@pgaalsmeer.nl of te-
lefonisch bij het nummer van de dia-
conie 06-41700923 tot donderdag 24 
april. Iedereen is van harte welkom. 

Paastraktatie 
voor ouderen 

Aalsmeer - Pasen luidt traditioneel 
een nieuw seizoen in: de dagen wor-
den lichter en de natuur vernieuwt 
zich. Sommige mensen trekken er 
graag op uit, anderen brengen de 
dagen door met elkaar. Paaseieren, 
een gezamenlijke brunch, de Mat-
thäus-Passion: Pasen kent veel tra-
dities die van oud op jong worden 
doorgegeven. Veel ouderen voelen 
zich tijdens de paasdagen vergeten. 
Meer dan 40% van de ouderen voelt 
zich eenzaam. Voor zo’n 15.000 ou-
deren is er sinds een paar jaar een 
nieuwe traditie: met Pasen komen 
basisschoolleerlingen en vrijwilligers 
van de Zonnebloem hen een pakket-
je brengen met lekkers en een atten-
tie. In de verzorgingshuizen wordt 
geknutseld, gezamenlijk ontbeten en 
gezongen. Het zijn waardevolle ont-
moetingen waarbij wederzijds res-
pect en begrip ontstaat tussen jong 
en oud. De Riki Stichting organi-
seert deze landelijke actie om een-
zaamheid onder ouderen te vermin-
deren en te voorkomen. Samen Pa-
sen vieren: het verbindt en geeft ple-
zier. Vrijwilligers van de Zonnebloem 
afdelingen Aalsmeer en Kudelstaart 
brengen deze week pakketjes per-
soonlijk thuis bij hun gasten.

Vertellers trekken Rijsenhoutse 
toren 20 centimeter omhoog
Rijsenhout – Zondag 6 april vond 
in dorpshuis De Reede een vertel-
middag plaats ten bate van de nieu-
we kerktoren, met zijn 15 meter 
misschien wel het meest ambitieu-
ze onderdeel van de herbouwplan-
nen van de vorig jaar afgebrande 
Ontmoetingskerk. Acht leden van 
de vertelgroep van dominee Jac van 
Veen lieten een volle zaal (93 luis-
teraars) genieten van meeslepende 
verhalen rond het thema ‘In vuur en 
vlam’. In de pauze was er een ver-
loting met prachtige prijzen, belan-

geloos ter beschikking gesteld door 
gemeenteleden en winkeliers uit de 
regio. Het geheel resulteerde in een 
opbrengst van bijna duizend euro, 
genoeg voor 20 centimeter toren! 
Intussen staat er alweer een nieu-
we activiteit op de rol: zaterdag-
avond 10 mei, bij het begin van de 
Rijsenhoutse feestweek, wordt er in 
de feesttent op het IJsbaanterrein 
een spetterend benefietconcert ge-
geven. Aanvang 20.00 uur, toegang 
10 euro. De opbrengst gaat ook de-
ze keer weer naar de nieuwe toren.

van de gebruikelijke laatste zater-
dag van de maand. Dit komt om-
dat Koningsdag op de laatste zater-
dag valt. De lopers hopen natuurlijk 
weer op uw aller medewerking door 
het papier in tilbare dozen aan de 
rand van de weg te plaatsen, daar 
waar de oud papier wagens komen 
kunnen. De volgende ophaalronde 
is op zaterdag 31 mei.

Fripouille weg?!
Aalsmeer - Als vermist opgege-
ven door zijn baas, is de blauw-
grijze poes met goud kleurige 
ogen. Fripouille is de naam van 
deze kat wordt vermist vanaf de 
Uiterweg. Wie het dier heeft ge-
zien, wordt verzocht contact op 
te nemen met Dierenbescher-
ming afd. Noord-Holland Zuid 
via 0297-343618.

Tentdienst opent 
de feestweek 

Rijsenhout - Ook dit jaar hopen de 
gezamenlijke kerken van Rijsenhout 
de feestweek weer te openen met 
de inmiddels zo vertrouwde Tent-
dienst op zondag 11 mei. Het the-
ma is dit jaar een hoopvol devies: 
‘Zoek het eens hogerop’. Een the-
ma waarmee je heel veel kanten uit-
kunt. In de dienst willen de voor-
gangers, pastor Loek Seeboldt en 
dominee John Vrijhof, de mensen 
aansporen om elk een bouwsteen te 
zijn in dienst van God, ieder met zijn 
of haar eigen talent en inzet en met 
elkaar, door elkaar te ondersteu-
nen en samen een eenheid te vor-
men. Iedereen wordt van harte uit-
genodigd om er bij te zijn op 11 mei 
in de tent in het Konnetlaantje, om 
10.00 uur precies. Aan de bezoekers 
wordt gevraagd wat fruit mee te ne-
men voor mensen die niet aanwezig 
kunnen om ze te laten weten dat ze 
niet vergeten worden. Muzikale me-
dewerking wordt verleend door de 
Rovenians uit Mijdrecht onder lei-
ding van Kees Grobecker. Iedereen 
is van harte welkom!

Oecumenische 
Goede Vrijdag

Aalsmeer - Op Goede Vrijdag 18 
april wordt ‘s avonds een oecume-
nische vesperdienst gehouden in 
de Doopsgezinde Kerk in de Zijd-
straat 55. In deze vespers wordt stil-
gestaan bij het lijdensverhaal van 
Jezus, door lezing, liederen en mu-
ziek. De dominees Liesbet Geijlvoet, 
Teus Prins en Lia Pieterse gaan na-
mens de Doopsgezinde Gemeen-
te, Open Hof gemeente en Karmel-
parochie voor. Vocaal kwartet Simi-
lia, bestaande uit Wilma Schoen-
maker, Paulien Walch, Arie van der 
Zwaard en Piet Adema, verleent 
haar medewerking. Theo Valk be-
speelt het orgel. De vesperdienst 
begint om 19.30 uur. De gezamenlij-
ke oecumenische viering op Goede 
Vrijdag is een initiatief van de Raad 
van Kerken Aalsmeer en wordt in-
middels voor het derde achtereen-
volgende jaar gehouden, steeds in 
een andere gastkerk. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.

Pasen in de 
CAMA-kerk

Aalsmeer - Op Goede Vrijdag 18 april 
en eerste Paasdag 20 april wordt in de 
CAMA-kerk een toneelstuk in twee de-
len gebracht, waarin belangrijke mo-
menten van het Paasverhaal op een 
bijzondere manier van dichtbij gezien 
en ervaren kan worden. Bezoekers ont-
moeten diverse volgelingen van Jezus 
en krijgen te zien hoe zij Hem volgen in 
de laatste week van Zijn leven op aar-
de. Iedereen is welkom in Wellant colle-
ge De Groenstrook aan de J.P. Thijssel-
aan 18a. Deel 1, Goede Vrijdag 18 april 
van 20.00 tot ± 21.00 uur en het ver-
volg, deel 2, Paaszondag 20 april van-
af 10.00 uur met aansluitend de dienst. 

Vermist:
- Beatrixstraat: Langharige beige poes met blauwe ogen en chocolade 

kleurig snuitje. Heet Marley.
- Uiterweg: Blauw-grijze poes met goud kleurige ogen.

Gevonden:
- Bilderdammerweg: Zwart-witte gecastreerde kater.
- Geraniumstraat: Geelwang schildpad.
- Geerland: Zwarte kat.
- Julianalaan: Valkparkiet.
- Oosteinderweg: Cyperse kat met goudkleurig en zwart. De kat heeft 

een bandje om van de Dierenbescherming.
- Oosteinderweg: Rode kat.









Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking 
“Oosteinderweg 404”. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met 
het algemene telefoonnummer 0297-387575.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
In samenhang met de omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan hebben burgemeester en wethouders 
tevens het voornemen een hogere grenswaarde vast te stellen 
voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege het 
industrieterrein Schiphol-Oost. Het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden ligt tegelijkertijd met de ontwerp omgevings-
vergunning in afwijking van het bestemmingsplan ter inzage 
met ingang van 18 april 2014 tot en met 29 mei 2014 met 
de mogelijkheid voor belanghebbenden een zienswijze in te 
dienen. 

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘aalsmeerderweg 420-422’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 Van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de 
gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 3 april 
2014 het bestemmingsplan ‘Aalsmeerderweg 420-422’ heeft 
vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld 
ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerpbestemmingsplan 
heeft van 1 november 2013 tot en met 12 december 2013 
voor een ieder ter inzage gelegen. 

doelstelling
Het gebied van het bestemmingsplan is gelegen aan de Aals-
meerderweg ter hoogte van de huisnummers 420 en 422. Op 
de betreffende percelen waren voorheen twee tuinbouw-
bedrijven met een bijbehorende bedrijfswoning gevestigd. 
Beoogd wordt op de betreffende percelen in totaal zes vrij-
staande burgerwoningen te realiseren. Het bestemmingsplan 
beoogt het juridisch planologisch toetsingskader te zijn voor 
de aanvragen om omgevingsvergunningen voor de geprojec-
teerde woningen en het beoogd gebruik voor de komende 
tien jaar. 

inzien vastgestelde bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding en 
planregels en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 ja-
nuari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige 
bestemmingsplan. Het raadsbesluit tot (gewijzigde) vaststel-
ling en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met bijbe-
horende stukken met ingang van 18 april 2014 gedurende zes 
weken tot en met 29 mei 2014 voor een ieder op de volgende 
wijze ter inzage: 
- langs digitale weg op www.ruimtelijkeplannen.nl on-

der planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.BPAALS-
MWEG420422-VG01; 

- langs digitale weg via de gemeentelijke website www.
aalsmeer.nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-
en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmings-
plan.htm

- in papieren vorm bij de Balie Burgerzaken in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (ope-
ningstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tus-
sen 8:30 en 14.00 en woensdag van 08.30 tot 20.00 uur); 

- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen 
in het Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te 
Amstelveen (openingstijden balie: maandag, dinsdag en 
woensdag tussen 8:30 en 15:30, donderdag tussen 8:30 
en 16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 12:30).

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ont-
werpbestemmingsplan ontvangt een reactie, waarin aange-
geven wordt op welke wijze de gemeenteraad de ingediende 
zienswijze in haar besluitvorming heeft betrokken. 

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA  Den Haag op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van 
de Wet ruimtelijke ordening beroep worden ingesteld door:
degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad ken-
baar hebben gemaakt; belanghebbenden die kunnen aanto-
nen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken; een ieder 
tegen de wijzigingen die de raad van de gemeente in het 
plan bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpplan 
heeft aangebracht. Naast het schriftelijk instellen van beroep 
is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij de Afde-
ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link  
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog al-
leen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal in te die-
nen.

inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het be-
sluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Hogere grenswaarden
Ten behoeve van het bestemmingsplan hebben Burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer bij besluit van 11 februari 2014 
voor de percelen Aalsmeerderweg 420-422 hogere grenswaar-
den voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege 
wegverkeerslawaai en industrielawaai vastgesteld. Op grond 
van artikel 146 van de Wet Geluidhinder en artikel 20, eerste 
en derde lid van de Wet Milieubeheer kunnen belanghebben-
den tegen dit besluit gedurende een termijn van 6 weken 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, met in-
gang van de dag waarop tegen het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan ‘Aalsmeerderweg 420-422’ beroep 
kan worden ingesteld. 

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:

VOOr meer infOrmatie: www.aalsmeer.nl

Verkiezingen eurOpees parlement 
dOnderdag 22 mei

stemmen in willekeurig stemlokaal
Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in Aals-
meer 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 meene-
men. 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 tot 21.00 
uur. Een overzicht van de stemlocaties vindt u op www. 
aalsmeer.nl/verkiezingen 

stemt u voor een ander? 
neem ook (een kopie van) diens identiteitsbewijs mee!
Stemt u voor een ander met een onderhandse volmacht? Dan 
heeft u ook (een kopie van) diens geldige identiteitsbewijs 
nodig om de stem uit te kunnen brengen. 

Heeft u een onderhandse volmacht gekregen via een stem-
pas? Dan stemt u tegelijk voor uzelf en de andere kiezer.  
U doet dit in de gemeente van de andere kiezer. Woont u in 
een andere gemeente? Vraag dan een kiezerspas aan! 

Heeft u een onderhandse volmacht gekregen via een kiezers-
pas? Dan stemt u tegelijk voor uzelf en de andere kiezer. U 
doet dit in uw eigen gemeente. Wilt u in een andere gemeente 
stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan! U kunt de stem-
men dan tegelijk uitbrengen in een willekeurig stemlokaal 
in Nederland.

Let op: u kunt voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

iemand anders uit aalsmeer laten stemmen? 
geef (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee!
Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u een andere Aals-
meerse kiezer machtigen dit voor u te doen. U gebruikt het 
gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is be-
stemd. U en uw gemachtigde moeten beiden tekenen. De 
stempas verandert daarmee in een volmachtbewijs. geef (een 
kopie van) uw identiteitsbewijs mee! bij het stemmen 
moet uw gemachtigde (een kopie van) uw geldig iden-
titeitsbewijs tonen. Dit heet stemmen via een onderhandse 
volmacht. U kunt dit regelen tot op de stemdag. 

Een gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen. 
De volmachtstem(men) moet(en) tegelijkertijd met de eigen 
stem in Aalsmeer worden uitgebracht.

iemand uit een andere gemeente laten stemmen
Wilt u een kiezer buiten Aalsmeer machtigen om voor u te 
stemmen? Dat kan op twee manieren:
- Regel het schriftelijk met het formulier “Verzoek om bij 

volmacht te mogen stemmen”. Bij de Europese parlements-
verkiezingen kunt u elke andere kiezer in heel Nederland 
voor u laten stemmen. Wilt u dat het volmachtbewijs vóór 
de stemdag is ontvangen? Dan moet uw aanvraag vrijdag 
16 mei in ons bezit zijn. 

- Vraag een kiezerspas aan. Geef de andere kiezer uw on-
derhandse volmacht via uw kiezerspas. bij het stemmen 
moet uw gemachtigde (een kopie van) uw geldig iden-
titeitsbewijs tonen. geef (een kopie van) uw identi-
teitsbewijs mee! De andere kiezer stemt dan voor zich-
zelf en voor u in diens eigen gemeente. Wilt de andere 
kiezer in een andere gemeente stemmen? Dan moet de 
andere kiezer ook een kiezerspas aanvragen! De andere 
kiezer brengt de stemmen dan tegelijk uit in een willekeu-
rig stemlokaal in Nederland.

Een gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen. 
De volmachtstem(men) moet(en) tegelijkertijd met de eigen 
stem worden uitgebracht.

Heeft u geen geldig identiteitsbewijs? Dan is er maar één 
manier om uw stem uit te brengen: regel een schriftelijke 
volmacht met het formulier “Verzoek om bij volmacht te mo-
gen stemmen”.

identificatieplicht
Bij de Europese Parlementsverkiezingen mag u een identi-
teitsbewijs gebruiken dat op 22 mei 2014 (de dag van de 
stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een Euro-
pees paspoort, identiteitskaart of rijbewijs of een Nederlands 
verblijfsdocument gebruiken waar op staat “geldig tot 23 mei 
2009” of elke latere datum. 

bekendmaking VOlmacHt ten beHOeVe Van 
regiOnale inkOOp jeugdHulp

Op 8 april 2014 heeft het college van de gemeente Aalsmeer 
de directeur van de gemeente Amstelveen, de heer B. Win-
thorst volmacht verleend voor het aangaan en het onderte-
kenen van regionale inkoop van jeugdhulp voor de gemeente 
Aalsmeer. De reden dat de directeur van de gemeente Amstel-
veen deze volmacht krijgt is dat hij vanuit zijn portefeuille 
voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer nauw betrokken 
is bij de totstandkoming en de uitvoering ervan. De voor-
noemde volmacht is op 1 april 2014 in werking getreden

wet algemene bepalingen OmgeVingsrecHt 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 144 (Z-2014/023364), het renoveren van 

een schuur;
- Kastanjelaan 30 (Z-2014/023342), het tijdelijk huisves-

ten van arbeidsmigranten;
- Legmeerdijk 275 (Z-2014/023316), het tijdelijk huisves-

ten van arbeidsmigranten;
- Marktstraat 22 (Z-2014/022914), het wijzigen van gevel-

kozijnen op de begane grond;
- Mr. Jac. Takkade 21 (Z-2014/023327), het oprichten van 

een africhtingshal;
- Schweitzerstraat 96 (Z-2014/023973), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde;
- Willem-Alexanderstraat 8 (Z-2014/022233), het kappen 

van een boom.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- IJsvogelstraat 6 (Z-2014/023614), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen.

Officiële mededelingen
17 april 2014

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
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.

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

serVicepunt beHeer en uitVOering 
prOVincie nOOrd-HOlland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

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:
- Herenweg 80 (Z-2014/001175), het oprichten van een bij-

gebouw en het plaatsen van een drijvende steiger 
 (verzonden 15 april 2014);
- Oosteinderweg 37 (Z-2014/003385), het uitbreiden van 

een loods (verzonden 15 april 2014);
- Snoekbaarsstraat 142 (Z-2014/011885), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 10 april 2014)
- Weteringstraat 1 (Z-2014/009577), het verbouwen van 

een winkelpand, aanpassen gevel en plaatsen balkon (ver-
zonden 15 april 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 telefoonnum-
mer 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 be-
stuursorgaan.

Verleende OmgeVingsVergunning, 
uitgebreide prOcedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het brandveilig gebruik van een school aan de schoolstraat 
15 (z-2013/053075) te aalsmeer (verzonden 15 april 
2014). 

De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met 
een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vra-
gen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Recht-
bank van Amsterdam.

rectificatie

Op 10 april is gepubliceerd dat er een omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure) is verleend voor het realiseren van 
een bedrijfsgebouw, een bakkerij, op Green Park Aalsmeer op 
de hoek Thailandlaan/Japanlaan (Z-2013/066947). Het be-
treft hier echter een 1e fase omgevingsvergunning. Er kan 
nog geen gebruik worden gemaakt van deze vergunning. Dit 
is pas mogelijk als er ook positief is besloten op de aanvraag 
voor een omgevingsvergunning 2e fase.

Ontwerp OmgeVingsVergunning in afwijking 
Van Het bestemmingsplan “scHinkelpOlder”, 
OOsteinderweg 404 en Ontwerpbesluit 
HOgere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat met ingang van 18 april 
2014 tot en met 29 mei 2014 voor een ieder ter inzage ligt 
de “ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van het be-
stemmingsplan ‘Schinkelpolder’, Oosteinderweg 404” met de 
daarop betrekking hebbende stukken. 

projectgebied
Het perceel, waarop de omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen in het 
noordoostelijk deel van Aalsmeer. Het perceel bevindt zich 
in de lintbebouwing aan de oostzijde van het lint van de 
Oosteinderweg. Het perceel grenst aan de achterzijde aan de 
Hoge Dijk. 

doelstelling
Het project voorziet in de (her)bouw van een vrijstaande 
woning. Van toepassing op de projectlocatie is het bestem-
mingsplan “Schinkelpolder” en de bestemming “Wonen”. Het 
bouwplan is in strijd met de bepaling, in artikel 11.2.2 sub 
d van het geldende bestemmingsplan, dat de afstand tot de 
zijdelingse perceelsgrens tenminste 3 meter moet bedragen. 
Het bouwplan kan worden gerealiseerd met toepassing van 
de buitenplanse afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 
3o Wabo, mits voorzien van een goede ruimtelijke onderbou-
wing.  
inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken met ingang van 18 april 2014 tot en met 29 mei 2014 
voor een ieder ter inzage: 
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHBO1xA-
OW01, en via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm 

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 
8.30 uur tot 20.00 uur. 

- De Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag tot en met 
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur).

indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelij-
ke website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie 
‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan 

Vervolg op volgende blz.



Officiële mededelingen
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- Marconistraat 50 (Z-2014/004723), het bouwen van een 
berging (ontvangen 22 januari 2014);

- Rozenstraat 17 (Z-2014/011330), het uitbreiden van een 
dakkapel (voor) (ontvangen 18 februari 2014).

rectificatie publicatie Van 10 april 2014, 
Ontwerp bescHikking OmgeVingsVergunning 
in afwijking Van Het bestemmingsplan 
scHinkeldijkje, aalsmeerderweg 509 
(uitgebreide prOcedure) en een 
OntHeffingsVerzOek HOgere grenswaarden 
wet geluidHinder

Deze rectificatie is noodzakelijk aangezien de digitale stuk-
ken die per 11 april 2014 ter inzage lagen niet compleet is. 

Ontwerp bescHikking OmgeVingsVergunning 
in afwijking Van Het bestemmingsplan 
scHinkeldijkje, aalsmeerderweg 
509 (uitgebreide prOcedure) en een 
OntHeffingsVerzOek HOgere grenswaarden 
wet geluidHinder

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij 
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het herbouwen van een woning op het adres Aalsmeerderweg 
509. Het perceel is gelegen in het noordoostelijk puntje van 
Aalsmeer, op de grens met Amstelveen. De woning is gelegen 
aan de Aalmeerderweg 509, welke parallel loopt aan de Leg-
meerdijk, op de hoek van het Schinkeldijkje

De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan Schinkeldijkje aangezien de woning buiten 
het bouwvlak wordt gerealiseerd. Voor dit voornemen dient 
door middel van een uitgebreide procedure voor de omge-
vingsvergunning afgeweken te worden van het geldende be-
stemmingsplan. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Tevens is er een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder voor de woning die gerealiseerd zal worden. Het 
verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ontwikke-
ling en heeft betrekking op het overschrijden van de grens-
waarden als gevolg van wegverkeerslawaai van de Legmeer-
dijk, de Bosrandweg, het Schinkeldijkje en de Beneluxbaam. 
Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder is het mogelijk 
om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te kunnen ver-
lenen. Ook is er een overschrijding van het industrieterrein 
Schiphol-Oost. Ingevolge artikel 45 van de Wet Geluidhinder 
is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing 
te kunnen verlenen

ter informatie:
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit ho-
gere grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken liggen met ingang van 18 april 2014 voor 6 weken op 

de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen 
op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via 
telefoonnummer 0297-387575;

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: 
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, 
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestem-
mingsplan, bekijk de digitale bestemmingsplannen), via 
deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te die-
nen;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden ba-
lie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en 15:30, 
donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 
12:30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVH-
B02xA-OW02

zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar 
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het cen-
trale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de 
behandelend ambtenaar. 

rectificatie

In de Nieuwe Meerbode van 10 april is ten onrechte onder 
“ingetrokken aanvragen” gepubliceerd: 
- Mr. Jac. Takkade 28 (Z-2014/021778) het wijzigen van 

een bestemmingplan ten behoeve van een woning. Deze 
aanvraag is niet ingetrokken.

geaccepteerde (slOOp)melding(en)

- Herenweg 64 (Z-2014/018589), het verwijderen van as-
besthoudende materialen (verzonden 11 april 2014);

- Legmeerdijk 313 (Z-2014/021808), het verwijderen van 
asbesthoudende materialen (verzonden 09 april 2014);

- IJsvogelstraat 6 (Z-2014/023614), het verwijderen van 
asbesthoudende materialen (verzonden 14 april 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 is de vergunning verleend voor:
- Bloemencorso, op 20 september 2014 (Z-2013/066383);
- Bloemencorsotentoonstelling, Van Cleeffkade 15, op 21 

september 2014 (Z-2014/014494)
Datum verzending vergunning 12 april 2014

cOllectes

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

drank- en HOrecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank en horecawet de volgende drank- en horeca is 
aangevraagd:
- De Ophelia, Ophelialaan 108, Aalsmeer (Z-2014/021908), 

ontvangen 31 maart 2014

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca 
vergunning is verleend:
- Restaurant Oh!, Ophelialaan 102, Aalsmeer 
 (Z-2013/065536), verzonden 15 april 2014
- Show Cooking Restaurant Eetze, Van Cleeffkade 15, 
 Aalsmeer (Z-2013/063042) verzonden 15 april 2014

explOitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
aangevraagd:
- De Ophelia, Ophelialaan 108, Aalsmeer (Z-2014/021908), 

ontvangen 31 maart 2014

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Club Liberty / Big Apple, Van Cleeffkade 15, Aalsmeer 
 (Z-2014/020806), ontvangen 31 maart 2014

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend: 
- Restaurant Oh!, Ophelialaan 102, Aalsmeer 
 (Z-2013/065536), verzonden 15 april 2014

- Show Cooking Restaurant Eetze, Van Cleeffkade 15, Aals-
meer (Z-2013/063042) verzonden 15 april 2014

rectificatie

Op 3 april 2014 is onderstaande aanvraag gepubliceerd:

Drank- en Horecawet
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank en horecawet de volgende drank- en horeca met 
speelautomatenvergunning is aangevraagd:
- Westeinderpaviljoen, Kudelstaartseweg 22 Aalsmeer 
 (Z-2014/018753), ontvangen 20 maart 2014.
Het betreft hier echter een aanvraag zonder speelautomaten-
vergunning

ter inzage:

t/m 17042014 Concept Groenvisie ‘Groen en blauw voor jou’.
t/m 18042014 het Besluit financiële tegemoetkomingen 

maatschappelijke ondersteuning 2014 (versie 
2)

t/m 01052014  Beschikking omgevingsvergunning (uitge-
breide procedure), en besluit hogere waar-
den Wet geluidhinder m.b.t. reconstructie van 
de Middenweg (Z-2013/036904). (reconstruc-
tie van het wegvlak dat is gelegen ter hoogte 
van de fietsbrug nabij de woning aan Midden-
weg 55). 

t/m 01052014 het ontwerp bestemmingsplan “Landelijk Ge-
bied Oost” met de daarop betrekking hebben-
de stukken. 

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’

Vervolg van vorige blz.

VOOr meer infOrmatie: www.aalsmeer.nl

Wethouder Verburg bedankt 
Werkgroep Seringenpark
Aalsmeer - Op dinsdag 8 april 
overhandigde de Werkgroep Be-
houd Seringenpark een fotoboek 
aan wethouder Beheer Ad Ver-
burg. Een fotoverzameling van vele 
gebeurtenissen en activiteiten van 
de werkgroep van de laatste jaren. 

Zo zorgde de werkgroep met spon-
sorgeld voor informatieborden en 
spreuken op de banken. De werk-
groep heeft samen met vele vrijwil-
ligers de rozen gesnoeid. De foto’s 
van het baggeren tonen de vele 
bagger die recentelijk uit de vijvers 
is gehaald. Een grote treurwilg is 
omgewaaid tijdens de herfststorm 

in 2013. Inmiddels zijn er drie ban-
ken in het park met een dichter-
lijke spreuk. Het wijkoverleg heeft 
hiervoor ook een financiële bijdra-
ge geleverd. 

De werkgroep is nog op zoek naar 
een sponsor voor de spreuk op het 
vierde bankje. De werkgroep be-
staat uit Greet Vaneman, Hans-
je Havinga, Sjaak Koningen, Mag-
da van de Schilden en Martin Smit. 
Wethouder Verburg: “Ik wil de 
werkgroep bedanken voor hun in-
zet de afgelopen 4 jaar. Ze hebben 
veel gedaan voor dit mooie park 
met wel meer dan 100 variëteiten 

Wethouder Beheer Ad Verburg neemt fotoboek van Werkgroep Behoud Se-
ringenpark in ontvangst.

aan seringen. Ik wil bij deze ook de 
Historische Tuin bedanken. Zij zor-
gen voor deze mooie seringen. In 
het Seringenpark staan hele oude 
soorten, zelfs van rond 1800.” De 
werkgroep is voortdurend in ge-
sprek met de gemeente, wijkover-
leg en andere instanties over ver-
beteringen in het park. De werk-
groep heeft gezorgd voor de aan-
leg van een vissteiger langs de 
Molenvliet. Hiervoor ontvingen ze 
een subsidie van Eigen Haard in 
het kader van het verbeteren van 
de leefomgeving. 

De vissteiger wordt veel gebruikt 
als rustplek of visplek. De gemeen-
teraad heeft vorig jaar de motie 
Seringenpark aangenomen. In uit-
voering van deze motie zijn twee 
perken in het park vorig voorjaar 
opgehoogd. Ook heeft de gemeen-

te een onderzoek ingesteld naar 
de groeiomstandigheden in het 
park. Het onderzoek is uitgevoerd 
door het adviesbureau Wareco. 

De gegevens uit het onderzoek 
vormen de basis voor een plan om 
het park te behouden voor de toe-
komst. De werkgroep is nauw be-
trokken bij het onderzoek en is op 
de hoogte van de resultaten. Greet 
Vaneman van de werkgroep be-
nadrukte dat deze samenwerking 
heel prettig verloopt en dat in al-
le openheid de kennis en inzichten 
worden gedeeld. 

De werkgroep denkt mee over het 
onderzoek. Binnenkort komt de fi-
nanciële vertaling van de maat-
regelen voor het behoud van het 
park uit het onderzoek naar de 
raad om besproken te worden.

Aalsmeerse Daniël Giacon 
verrassing op NK Schermen
Aalsmeer - Op 12 en 13 april 
werd in het Topsportcentrum Rot-
terdam het Nederlands Kampioen-
schap Schermen gehouden. De 
13-jarige floretschermer Daniël Gi-
acon uit Aalsmeer had de afgelo-
pen maand al aan seniorentoer-
nooien voor de KNAS Cup meege-
daan omdat er in zijn eigen jeugd-
categorie niet veel wedstrijden wa-
ren. Op deze toernooien haalde hij 
respectievelijk een zesde, een der-
de en een tweede plaats. Hiermee 
had hij zoveel punten behaald dat 
hij vrijgesteld was voor de voorron-
de van het NK Schermen op zater-
dag en zich plaatste bij de beste 
zestien floretschermers van Neder-

land. Op zondagochtend werd er 
direct geëlimineerd en moest Da-
niël het in zijn eerste partij opne-
men tegen een ervaren schermer 
die op wereldbekerniveau heeft ge-
presteerd. Daniël bleef beheerst en 
geconcentreerd spelen, zelfs nadat 
hij in het tweede deel van de par-
tij zijn opgebouwde voorsprong af 
zag nemen. Hij hield in de laatste 
fase het hoofd koel en kon de par-
tij uiteindelijk met 15-12 naar zijn 
hand zetten. Om een plaats in de 
halve finale te bemachtigen nam hij 
het op tegen Dirk Jan van Egmond. 
In deze 20 jarige clubgenoot van 
SchermCentrum Amsterdam moest 
hij echter zijn meerdere erkennen. 

Het één na beste team van Nederland!

FIQAS B1 tweede op NK
Aalsmeer - De jongens B1 van FI-
QAS Aalsmeer namen op zaterdag 
12 april deel aan het NK zaalhand-
bal voor B-jeugd in de Amsterdam-
se Sporthallen zuid. Ze waren in-
gedeeld in een poule met Volen-
dam, Quintus en Nieuwegein. FI-
QAS Aalsmeer wist alle poulewed-
strijden te winnen en ging dus als 
poulewinnaar naar de kruisfinales. 
Daarin was Swift Arnhem, de num-
mer twee uit de andere poule, de 

tegenstander. Ook zij werden ver-
slagen: 21-9 voor de B1, na een 11-
4 tussenstand bij rust. In de ande-
re poule eindigde het Rotterdamse 
bovenaan en ook zij wonnen hun 
halve finale (van Volendam). De fi-
nale stond vervolgens bol van de 
spanning en emoties, waarbij bei-
de ploegen nauwelijks voor elkaar 
onderdeden. Na een 7-8 ruststand, 
nam FIQAS Aalsmeer in de tweede 
helft in eerste instantie een voor-

sprong: 9-8. Daarna Snelwiek weer 
(9-11) en vervolgens ging het vol-
komen gelijk op: 12-12, 13-13 en 
14-14. In de slotseconden was het 
uiteindelijk toch Snelwiek dat van-
uit de rechterhoek wist te scoren 
en de eindstand op 14-15 bepaal-
de. Dat betekende voor de B1 van 
FIQAS Aalsmeer een tweede plaats. 
Natuurlijk werd er stevig gebaald 
van de verloren finale, maar uitein-
delijk waren ze wel het op één na 
beste team van Nederland gewor-
den toch iets om trots op te zijn! 
Op hetzelfde toernooi eindigden 
de meisjes B1 van FIQAS Aalsmeer 
knap als vijfde. 

Uiteindelijk werd Daniël op het NK 
senioren zevende van Nederland. 
Een prestatie waar hij trots op mag 
zijn en die veel belooft voor de toe-
komst.

Honkbal iets 
voor jou?

De Kwakel - Het allerjongste honk-
balteam van Thamen, de Rookies, 
had afgelopen zaterdag hun eerste 
echte wedstrijd. De jongens en meis-
jes mochten op bezoek bij de Hoofd-
dorp Pioniers. Beeball is een simpe-

lere versie van honkbal/softbal waar-
bij het vooral gaat om het speelple-
zier van de kinderen. Dit was te zien, 
wat waren de Jesper, Koen, Ralph, 
Amy en Noa enthousiast en blij. Alle-
maal hebben ze goed geslagen, pun-
ten gescoord en goed hun best ge-
daan in het veld. Helaas was de te-
genpartij net iets beter, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Zater-
dag 19 april spelen de allerjongsten 

van Thamen om 10.00 uur hun eerste 
thuiswedstrijd tegen DSS uit Haar-
lem. Ben jij tussen de 5 en 8 jaar oud 
en lijkt het je ook leuk om te honkbal-
len? Kom dan eens kijken op de trai-
ning, deze is iedere dinsdag van 17.00 
tot 18.15 uur bij het complex aan de 
Vuurlijn 24. Voor meer informatie kan 
gekeken worden op de website www. 
thamen.info. Contact opnemen kan 
via e-mail: info@thamen.info.
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Muziek
Donderdag 17 april:
* Open repetitie ACOV voor uitvoe-
ring Matthaus Passion in Heliomare, 
Zwarteweg 98 v/a 20u.
Vrijdag 18 april:
* Tropical party voor jeugd 4 tot 12 
jaar in De Reede Rijsenhout, 19-21u.
* Jamsessie met Gus Genser in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer, 21 tot 01u.
* Party met dj in café de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Jacuzzi-party met dj Elrico in fees-
terij de Bok, Dreef v/a 22u.
Zaterdag 19 april:
* Estafettemiddag v/a 16.30u. en 
Party met dj in de Praam, Zijdstraat 
v/a 22u.
* Live rockbluesband Black Top in 
The Shack, Schipholdijk 253, Oude 
Meer v/a 22u.
* High Definition 15+ feest in N201, 
Zwarteweg met dj’s v/a 22u.
* Guilty Pleasures night in De Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 21.30u.
* Jazz met Jacco van Santen en El-
lister v/d Molen in Bacchus, Gerbe-
rastraat v/a 21u.
* Feest rond 1 jarig bestaan De Bok, 
Dreef v/a 20u.
Zondag 20 april:
* Hein Meijer met band live in café 
Joppe, Weteringstraat v/a 20u.
* Live band Piano & co. in dansca-
fé de Praam, Zijdstraat v/a 20.30u.
Maandag 21 april:
* Rockabillyshow van The Spu-
ny Boys in The Shack, Schipholdijk 
253b, Oude Meer v/a 16u. Tevens 
klassieke en speciale voertuigen.
Zaterdag 26 april:
* Concert met beetje oranje op orgel 
en trompet in Dorpskerk, Kanaal-
straat v/a 20u.
* Blood, Sweat & Kiers in Bacchus, 
Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 27 april:
* Koninkrijk concert Aalsmeers Har-
monie in Doopsgezinde kerk, Zijd-
straat 55 v/a 15u.
* Keltische middag in het Parochie-
huis, Gerberastraat met optredens 
folkgroepen Baloney Celtic Music 
en Krek v/a 15u.

Theater en Toneel
Donderdag 17 april:
* Toneel De Rijzenspelers ‘Wach-
ten op Godot’ in De Oude Veiling, 
Marktstraat v/a 20.15u.

Films
Donderdag 17 april:
* Televisieuitzending The Passion op 
groot scherm in ‘t Baken, Sportlaan 
vanaf 20.30u.
T/m 23 april:
* Dagelijks, ook met Pasen, diverse 
films voor alle leeftijden in in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. O.a. Har-
tenstraat, 12 Years a Slave en Toen 
was geluk heel gewoon. Voor jeugd: 
Flits en het magische huis, Rio 2, 
Mr. Peabody & Sherman, K3 en het 
Dierenhotel, Plop wordt kabouter-
koning en Mees Kees op kamp. Op 
woensdag 23 april Ladies Night met 
film ‘The other woman’ v/a 20.30u.

Exposities
17 t/m 19 april:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Werken van Ri-
chard Smith, Shinkichi Tajiri, Riera 
Arayó en Eduardo Gruber. 
19 en 21 april:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open. Zaterdag 
11-16u. met rondleidingen voor 

jeugd en paasmaandag show oldti-
mers, 13-16u.
* Historische Tuin open met expo-
sities en verkoop. Open: zaterdag, 
zondag en maandag 13.30-16.30u., 
dinsdag t/m vrijdag 10-16.30u. In-
gang Praamplein.
Tot en met 21 april:
* Tentoonstelling kerkuilen bij kin-
derboerderij Boerenvreugd.
Tot en met 4 mei:
* Aquarellistenkring presenteert 
Koppelingen in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Do. t/m zo. 14-17u. 
Tot en met 13 mei:
* Expositie ‘Vrij glas’ en schilderijen 
in galerie Sous Terre, Kudelstaart-
seweg. Zaterdag en zondag 13-17u. 
Tot en met 30 mei:
* Aquarellen en pentekeningen van 
Marjon Woelders bij PACA, Laken-
blekerstraat 2.
Tot en met 22 juni:
* Uitgestorven diersoorten op Kin-
derkunstzolder, Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.
Tot en met eind juli:
* Expositie ‘Project Historische Tuin’ 
van Fotogroep Aalsmeer in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein. 

Diversen.
Donderdag 17 april:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 18 april:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* N201, Zwarteweg open voor dar-
ten, spellen en muziek v/a 20.30u.
* Lezing over bisschop Urbanus in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 20u.
Zaterdag 19 april:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 9.30 tot 15u.
* Paasspeurtocht en knutselen bij 
Kidzzz club in Middelpunt, Wilhel-
minastraat, 13 tot 15u.
* Boekpresentatie ‘Texelschade’ van 
Marianne Knecht in Boekhuis, Zijd-
straat 11 v/a 15.30u.
* Kienavond Rijsenvogel in clubge-
bouw SCW, Konnetlaantje v/a 20u.
* Zabo zaalvoetbalcompetitie in 
Proosdijhal Kudelstaart v/a 18.35u.
* Paaskoppeltoernooi bij dartclub 
Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. 
Inschrijving sluit om 20u.
Maandag 21 april:
* Paasfeest op kinderboerderij Boe-
renvreugd, Hornmeer met spelletjes 
en eierbingo, 11-15u.
Woensdag 23 april:
* Koffie-inloop in Oost-Inn in Mika-
do, Catharina Amalialaan v/a 9.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
Donderdag 24 april:
* Themamiddag OVAK over zorg in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 v/a 14u.
* Sjoelcompetitie bij BV Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Avond over rechtvaardige vrede 
in bezet Israel en Palestina in Open 
Hofkerk, ingang Sportlaan v/a 20u.
Vrijdag 25 april:
* Kaarttoernooi DES voor teams in 
De Reede te Rijsenhout v/a 20u.

Vergaderingen
Dinsdag 22 april:
* Openbare bijeenkomst voortgang 
college onderhandelingen in ge-
meentehuis, 19-20u.,
Woensdag 23 april:
* Iedere woensdagavond Energielo-
ket in gemeentehuis, Raadhuisplein 
open, 18-20u.
Donderdag 15 mei:
* Bijeenkomst van de Raad in ge-
meentehuis v/a 20u.

AGENDA

STAGE
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DÉ VIOOLSPECIALIST

Blokfl uit
‘Yamaha’    
           € 10,-

Shaking eggs
(ook in paasgeel)   
                 € 1,40

Klassieke gitaar
‘Gomez’ 3/4
(diverse kleuren) € 69,-

      Microfoon
      ‘Samsung’ R21S
        (zang)          € 29,80

                 

      Microfoon
      ‘Samsung’ 

per stuk

      ‘Samsung’ 
        (zang)

      ‘Samsung’       ‘Samsung’ 
Paas

aanbiedingen

Ladies Night op 23 april
Paasweekend vol films 
in Crown Cinema
Aalsmeer - Een scala aan films 
biedt Crown Cinema het aanko-
mende, lange Paasweekend. De 
films worden vertoond in de gro-
te zaal en/of in de kleine bioscoop 
waar kinderen ontspannen plaats 
kunnen nemen op kussens. Net uit 
op het witte doek zijn ‘Rio 2’ en ‘Flits 
en het magische huis’ en natuurlijk 
kan van deze films genoten worden 
in de ‘eigen’ Aalsmeerse bioscoop. 
Evenals van ‘Mr. Peabody & Sher-
man’, ‘Free Birds’, ‘Mees Kees op 
kamp’, ‘Plop wordt kabouterkoning’ 
en ‘K3 bengeltjes’. Ook volwasse-
nen kunnen heerlijk wegzakken 
in het pluche met ‘Toen was geluk 
heel gewoon’, ‘Hartenstraat’, ‘Last 
Vegas’, ‘Captain America: The win-
ter soldier’, ‘About Time’, ‘12 Years a 
slave’ en ‘Blue Jasmine’. Op vrijdag 
is Crown Cinema open vanaf 14.30 
uur, op zaterdag vanaf 12.30 uur en 
zondag en maandag gaan de deu-
ren al om 10.30 uur open voor de 

eerste films.
Volgende week woensdag 23 april 
organiseert Crown Cinema weer 
een gezellige Ladies Night met de 
komische film ‘The other women’: 
Carly (Cameron Diaz) komt erach-
ter dat haar nieuwe vriendje Mark 
(Nikolaj Coster-Waldau uit Game 
of Thrones) haar bedriegt als ze bij 
toeval zijn vrouw Kate (Leslie Mann) 
ontmoet. Kate is ontroostbaar en 
Carly ontfermt zich over haar. Hun 
bijzondere band wordt nog sterker 
wanneer ze ontdekken dat Mark 
nog een andere vrouw heeft: Am-
ber (Kate Upton). Op wraak belust 
smeden de drie vrouwen een uit-
zinnig plan om Mark terug te pak-
ken. De Ladies Night begint om 
20.30 uur. Kijk voor meer informa-
tie op www.crowncinema.nl. Kaar-
ten voor de bioscoop kunnen gere-
serveerd worden via 0297-753700 of 
info@crowncinema.nl. Adres is Van 
Cleeffkade 15.

Guilty Pleasures Night 
met 15 acts zaterdag!
Aalsmeer - Een vier man sterke 
band, vier blazers en drie achter-
grondzangeressen vormen de basis 
van de Guilty Pleasures Night aan-
staande zaterdag 19 april in De Ou-
de Veiling. Een avondje foute mu-
ziek met optredens van liefst acht-
tien zangers en zangeressen die 
trakteren op totaal vijftien acts. Me-
nig deelnemer kan haast niet wach-
ten het podium te mogen betre-
den en vast en zeker dat bezoe-
kers ook al gretig uitkijken naar de-
ze avond met nummers die eigen-
lijk niet (meer) kunnen, maar toch 
eigenlijk heerlijke meezingers zijn 

of die prachtige herinneringen op-
roepen. Vorige week is met alle acht 
heren en tien zangeressen geoe-
fend met band en blazers en vrij-
dag is de generale repetitie met al-
le deelnemers. Zaterdag gaan om 
21.30 uur de spots aan en kan in de 
bovenzaal van De Oude Veiling ge-
keken, geluisterd, gedanst en mee-
gezongen worden met Grace Jones, 
Anita Meijer, The Beatles, Frank Si-
natra, Kate Bush, Rick Astley, Teach 
Inn, Kim Wilde en andere beken-
de sterren. Mis het niet, een heerlij-
ke en humorvolle start van een lang 
Paasweekend. 

Zondag Little Boogie Boy 
Bluesband live in Joppe
Aalsmeer - De Little Boogie Boy 
Bluesband rond de bekende en 
sympathieke zanger en gitarist Hein 
Meijer verzorgt aanstaande zondag 
20 april een optreden in café Joppe.
Het is dé droom van elke jonge mu-
zikant, naar Amerika gaan, je idolen 
ontmoeten en samen op het podi-
um je favoriete muziek spelen. Een 
vals paspoort gebruiken om de leef-
tijdsgrens in de clubs te omzeilen en 
door de artiesten Little Boogie Boy 
genoemd worden. Dit is het verhaal 
van zanger en gitarist Hein Meijer, 
die in 1992 naar blues mekka Chica-
go afreisde en zijn bijnaam verwierf 
om zijn jeugdige, opgewekte en en-
thousiaste verschijning. “Muziek 
brengt mij ontzettend veel vreugde, 
zodoende sta ik altijd met een brede 
glimlach op het podium. Aangezien 
het publiek steevast ‘happy’ wordt 
door onze muziek, wisselen we de-
ze positieve energie met elkaar uit. 
Het één versterkt het ander, dat is 
nou Happy Blues!”, aldus Hein. Ook 
bassist Jan den Boer staat altijd te 
genieten. Samen met drummer Bert 
Fonderie zorgt hij voor een stevige 
basis. Een setlist ontbreekt, de reac-
ties van het publiek bepalen de rich-

ting van het repertoire. Elke avond 
is anders! Er worden veel concer-
ten gegeven door de Little Boogie 
Boy Blesband in binnen- en bui-
tenland. Ze zijn altijd op weg, naar 
Aalsmeer dit keer, zondag 20 april, 
eerste Paasdag, speelt het drietal 
vanaf 20.00 uur in café Joppe in de 
Weteringstraat, hoek Marktstraat. 
De toegang is gratis.

Alcoholvrij en veel dansmuziek
High Definition-feest voor 
15+ers zaterdag in N201
Aalsmeer - Het eerste volledig al-
coholvrije 15+ event van de regio 
gaat van start, zaterdag 19 april gaat 
het los in de N201 aan de Zwarte-
weg. Dit gaat natuurlijk niet gebeu-
ren zonder de best mogelijke mu-
ziek. Mister Drughouse, Artistic 
Raw, heeft al eerder N201 volledig 
uitverkocht! Deze topper is er klaar 
voor en gaat Aalsmeer verwennen 
met de lekkerste deuntjes uit zijn 
muzikale toverhoed. Ook de rest van 
de line up is niet te versmaden want 
niemand kan inmiddels meer om 
superheld Glen Alexis heen, Clenn 
Kaslander, zoals voorheen genoemd 
draait op alle grote events, als Ex 
Pornstar, Knockerz, Fris, enz. De ge-
boren Rijsenhouter heeft er zin in! 

Ook aanwezig, Jeffrey Sun. Hij is re-
gelmatig te vinden op Aalsmeerse 
feesten en weet precies wat de regio 
wil. Als rode draad door de avond is 
Erik Walker geboekt en gaat in el-
ke muzikaal genre het beste ten ge-
hore brengen, verwacht rnb, dance-
hall, house, hardstyle, apres ski en 
more in een mengelmoes van vin-
gervlug mixwerk aan elkaar gebreid. 
Het feest begint om 22.00 uur en de 
entree is 10 euro aan de deur. Er zijn 
via meerdere mensen tickets in de 
voorverkoop te krijgen voor slechts 
7 euro, info is te vinden op face-
book. Kijk voor meer informatie over 
het complete aanbod op de website 
van het Centrum aan de Zwarteweg: 
www.n201.nl.

Tribute to Charlie Parker 
in KCA Jazz in Bacchus
Aalsmeer - KCA Jazz presenteert 
zaterdag 19 april het Charlie Par-
ker programma ‘Bird Lives’ met Jac-
co van Santen op altsax, Ellister 
van de Molen op trompet, Bob Wij-
nen achter de piano, Jan Voogd op 
bas, Niek de Bruijn op drums. Char-
lie Parker (1920-1955) was één van 
de belangrijkste namen in de over-
gang van traditionele naar moder-
ne jazzmuziek. Hij wordt, samen met 
Dizzy Gillespie, Thelonious Monk en 
Bud Powell, als de uitvinder van de 
bebop beschouwd en zijn opnamen 
inspireren nog steeds talloze musici, 
wereldwijd. Tributes to Charlie Par-
ker zijn er in vele aantallen geweest, 
maar nog niet op deze manier. Het 
concert is dan ook om verschillende 
redenen uniek te noemen. In de eer-
ste plaats vanwege het feit dat de 
vijf musici zich aan vooral het min-
der bekende werk van Parker en 

consorten wagen. Een andere reden 
is dat de saxofonist de wereld be-
roemde en zeldzame Grafton saxo-
foon bespeelt; de acryl plastic saxo-
foon die door Parker bespeelt werd 
tijdens het fameuze concert: Jazz 
at The Massey Hall in 1953. Jacco 
van Santen mag gerust omschre-
ven worden als de Zwolse ‘wonder-
boy’ op altsax. Zijn spel heeft dezelf-
de drive en virtuositeit als zijn grote 
voorbeeld, jazzlegende Charlie Par-
ker. Trompettist Ellister van der Mo-
len kreeg op het Haags Conservato-
rium een klassieke opleiding. Opge-
groeid met ouders die jazz speelden, 
was het geen grote overstap naar de 
jazz. Het KCA jazzconcert in cultu-
reel café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat begint zaterdag 19 april om 
21.30 uur. Toegang: uw gift. Inlich-
tingen: Pierre Tuning, tel. 360355 en 
Reinoud Staps, tel. 325304.

2e Paasdag oldtimers en Spuny Boys

Rock-jam en Black Top dit 
weekend in The Shack
Oude Meer - The Shack begint het 
Paasweekend met de altijd superge-
zellige rock-jam op vrijdag 18 april 
van 21.00 tot 01.00 uur. Zaterdag 
19 april staat de waanzinnig goeie 
rockband Black Top op het podium 
en deze band staat er niet voor niets 
al voor de derde keer! Black Top is 
sexy rock & roll, catchy as hell en 
solid as a rock! Deze band heeft ver-
schillende keren met groot succes 
in een bomvolle Shack gespeeld. 
Oudgediende Anne-Maarten van 
de Heuvelen neemt de bas en vo-
cals voor zijn rekening, de jonge El-
mer Meijers is de nieuwe gitarist en 
Roger Bourbon de nieuwe drummer. 
Met de twee jonge honden speelt de 
band materiaal van de eerste twee 
succesvolle albums, nieuw materi-
aal en traditionals van onder ande-
re The Cult, Led Zeppelin en ZZ-Top. 
Op tweede Paasdag, maandag 21 
april, presenteert The Shack alweer 
de derde Eastern-Shack met The 
Spuny Boys uit Frankrijk.Natuur-
lijk zijn alle klassieke en/of speciale 
vier-, drie- en tweewielers welkom, 
die op deze dag een prachtig decor 
gaan vormen rond The Shack. The 
Shack is al om 13.00 geopend. Ben 

je in het bezit van zo’n klassiek ju-
weeltje op wielen, dan is The Shack 
op tweede Paasdag the place to be! 
Naast alles wat er buiten te zien is, 
kan vanaf ongeveer 16.00 uur ge-
noten worden van een spetterende 
Rock ’n Roll en Rockabilly show van 
The Spuny Boys. Al twee keer eer-
der stonden ze op het podium in The 
Shack en het is wederom gelukt om 
deze drukbezette Franse band naar 
Oude Meer te krijgen! De uitstraling 
van deze jonge en energieke Rock 
’n Roll-honden brengen je onmid-
dellijk terug naar de glorietijd van 
The Stray Cats. The Spuny Boys zijn 
er klaar voor om het dak er weer af 
te spelen! Kom op tweede Paasdag 
dus naar The Shack. Er is ruime gra-
tis parkeergelegenheid rondom The 
Shack en ook de toegang is voor ie-
dereen gratis! Vrijdag 18 april is de 
entree eveneens gratis. Zaterdag 19 
april gaat TheShack open om 20.00 
uur, aanvang BlackTop om 22.00 en 
de toegang bedraagt 5 euro. Maan-
dag 21 april (tweede Paasdag) open 
om 13.00 uur, aanvang The Spu-
ny Boys 16.00 uur. Voor meer infor-
matie: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.  

Gloedevents winnaar top-battle
‘Piano & Co’ in de Praam
Aalsmeer - Vier geslaagde feest-
avonden en een geweldige afslui-
ting met de finale avond van Mijn 
Praam is Top 2014. Alle teams heb-
ben hun uiterste best gedaan om 
het geheel tot een compleet plaat-
je te maken en de organisatie wil 
hen hiervoor hartelijk bedanken! En 
natuurlijk heeft elk spel een win-
naar. Team Gloedevents met hun 
feest ’Gloed’ hebben de battle Mijn 
Praam is Top 2014 gewonnen. Ieder 
team had zijn eigen hoogtepunten. 
De jury was onderling verdeeld en 
dit maakte dat de eindscores van de 
vier teams dicht bij elkaar lagen. De 
aanwezige gasten hebben met de 
finale avond het verlossende ant-
woord gegeven. Vanavond, donder-
dag 17 april, geopend vanaf 19.00 
uur en kan al een beetje geproefd 
worden aan het komende paas-
weekend. Vrijdagavond 18 april start 
danscafé de Praam met ‘Feel Good 
Friday’ met feestdj Joost. De Praam 
is vanaf 19.00 uur geopend en Joost 
sluit gezellig aan vanaf 22.00 uur. 
Tijmen Heeren en Dennis van Balen 
zijn de estafette gastdj’s voor aan-
staande zaterdagmiddag 19 april 
van 16.30 tot 19.30 uur. Yoeri geeft 
om 22.00 uur deze avond het start-
sein om als dj tijdens Praam’s Party-
night de avond af te sluiten tot in de 
kleine uurtjes. Zondag 20 april, eer-
ste Paasdag, organiseren Koen van 
der Zwaard en Thomas Hoogervorst 
het Piano & Co feest. Enkele kaarten 
voor deze live band met zangers en 

zangeressen zijn in de Praam ver-
krijgbaar achter de bar en op www.
crazypianosaalsmeer.nl. Het belooft 
een heel gezellige avond te worden 
die om 20.30 uur gaat starten en in 
samenwerking met dj Michael Me-
ijer afgesloten zal worden.

Klompentocht en DJ wedstrijd
De inschrijving van de Aalsmeer-
se Boeren Klompentocht op zater-
dag 17 mei is op dit moment al in 
volle gang. Jenifer van der Horst 
en Jacco Jongkind zijn aanstaande 
zondag aanwezig om eventuele in-
schrijvingen aan te nemen en meer 
uitleg te geven over dit nieuwe eve-
nement in Aalsmeer. Inschrijven kan 
ook via aalsmeerseboerenklompen-
tocht@hotmail.com. Ook start van-
af vandaag voor geïnteresseerde dj 
talenten wonende in de gemeen-
ten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en 
Uithoorn de inschrijving voor de Dj 
Mixwedstrijd ‘Praam in de Mix’ in 
danscafé de Praam. Een ultieme uit-
daging om een stap verder te ko-
men als dj! Wil jij je talenten ten ge-
hore brengen en laten zien aan een 
professionele jury? Stuur dan je 
soundcloud demo in voor 8 mei. Alle 
informatie over de voorwaarden, de 
soundcloud demo, de selectie, het 
houden van voorrondes in juni, de 
finale in juli en wat je kunt winnen 
staat op www.cafedepraam.nl en op 
de facebookpagina.
Foto: www.kicksfotos.nl.

‘Jonkies’ presenteren deze 
week Vrijdagavondcafé
Aalsmeer - Deze week presente-
ren de jonkies het Vrijdagavondca-
fé van 21.00 tot 23.00 uur op Ra-
dio Aalsmeer. De twintigers Marjo-
lein de Jong en Caroline Baarse ne-
men zitting achter de microfoon. Het 
vaste presentatieduo Ron en Lisette 
zijn deze week afwezig en hebben 
aan Marjolein en Caroline gevraagd 
om het over te nemen. Marjolein is 
al wekelijks bij het Vrijdagavondcafé 
betrokken als maakster en presen-
tator van de Uit-agenda. Daarnaast 

is zij tijdens de twee uur durende 
uitzending druk met de inzendingen 
van de Twitterhits en berichten op 
social media. Caroline is een nieuw 
geluid op Radio Aalsmeer en was 
afgelopen vrijdag te gast in het pro-
gramma. Zij wil heel graag kennis 
maken met het medium radio. De-
ze week is tevens Deborah Bothe te 
gast met haar rubriek social media 
om 22.22 uur. En uiteraard heeft het 
programma een Paas-tintje. Luiste-
ren kan via www.radioaalsmeer.nl.
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Berlage Saxophone Quartet 
verdient warme omhelzing!
Aalsmeer - Zondag 13 april sloot 
KCA het muziekseizoen in het Oude 
katholieke kerkje af met een dave-
rend concert. Het Berlage Saxopho-
ne Quartet bestaande uit Lars Nie-
derstrasser (sopraansaxofoon), Pe-
ter Vigh (altsaxofoon), Kirstin Nie-
derstrasse (tenorsaxofoon) en Eva 
Grinsven (baritonsaxofoon) had-
den deze middag als thema: Muziek 
achter prikkeldraad. Zij speelden 
stukken van componisten die van-
wege hun politieke overtuiging niet 
in vrijheid konden werken, sommi-
gen moesten vluchtten naar het bui-
tenland. Als eerste was er het Alle-
gro van Hans Eisler (1898-1962), 
wat een binnenkomer! Het samen-
spel bij het saxofoonkwartet opus 
109 van de Rus Aleksandr Gla-
zoenov (1865-1936) was fascine-
rend. The Charleston & Blues van 
de Tsjech Erwin Schulhoff (1894-
1942) mooi bewerkt door Peter Vigh 
toonde aan waarom het Berlage 
Saxophone Quartet zo geliefd is in 
de concertzalen en bij de klassieke 
zenders. Hun klankkleur is van een 
wonderbare schoonheid. De Zes 
Bagatelles werden door de Hongaar 
Györgi Ligeti (1923-2006) geschre-
ven in 1953/54 in zijn woonplaats 
Budapest toen nog onder het Sta-
linistische bewind. Een deel werd te 
modern gevonden, het diende niet 
ter lering en vermaak van de be-
volking en mocht niet worden uit-
gevoerd. Toch wist Ligeti Stalin om 
de tuin te leiden. Voor het tweede 
deel voegde hij een aantal noten toe 
die je zeer aan de oren doen maar 

juist daardoor wordt de protestkreet 
zo duidelijk. Het doet je in ieder ge-
val op het puntje van je stoel zitten. 
De componist zag het als een mes-
steek in het hart van de potentaat. 
Hoogtepunt van de middag was het 
gespeelde Strijkkwartet no 8 opus 
110 van Dmitri Sjostakovitsj (1906-
1975). De drang van de componis-
ten, die ondanks de vijandige om-
standigheden bleven schrijven, kan 
de mens alleen maar ontroeren om 
zich vervolgens te laven aan zoveel 
schoonheid. Sjostakovitsj compo-
neerde dit requiem toen de ravage 
in Dresden zo deprimerend was en 
men geen idee had of dit ooit nog 
eens goed zou komen. Peter Vigh 
zorgde opnieuw voor de bewer-
king. Wat een inlevingsvermogen 
van musicus die decennia later is 
geboren. Als luisteraar kan je alleen 
maar een diepe buiging maken voor 
de jonge musici die voor hun passie 
om te kunnen spelen voor publiek 
alles over hebben. De muziekwerk-
groep KCA omarmt deze gepassio-
neerden en zo kunnen muzieklief-
hebbers nog steeds genieten van 
mooie en betaalbare concerten! 
Eleonore Pameijer en Marcel Worms
 Het is de werkgroep gelukt om flui-
tiste Eleonore Pameijer en pianist 
Marcel Worms naar Aalsmeer te 
halen. Zij spelen zondag 4 mei een 
herdenkingsconcert in de Doops-
gezinde Kerk, Zijdstraat. Aanvang 
15.30 uur. Er is veel belangstelling 
voor dit bijzondere concert, bestel 
dus tijdig uw kaarten.
Janna van Zon 

recensie

Paas Postzegel(ruil)beurs 
in Parochiehuis zaterdag
Aalsmeer - Laatste postzegel-
beurs van dit winterseizoen bij Post-
zegelvereniging Aalsmeer. Zater-
dag 19 april gaan de deuren van 
Het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat om 09.30 uur alweer open 
voor de paashaas en zijn gevolg op 
zoek naar Paas Postzegels. De en-
tree is gratis. Er zijn diverse hande-
laren aanwezig om te kijken voor de 
manco’s in uw verzameling. Cor van 
Meurs, ruilbeursleider, heeft een 
mooie presentatie over ‘Zoogdieren’ 
en dat allemaal op brieven en post-
zegels. Kom gerust kijken. 

Ook kunnen bezoekers heerlijk 
snuffelen in de ruim 90 stockboeken 
met daarin vijf eurocent zegels op 
de verenigingstafel. Zelf zegels dub-
bel? Neem stockboek(en) mee als 
je wilt ruilen, ook dat kan deze dag. 

Voor meer informatie kan ook geke-
ken worden op www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl. Op de websi-
te is alles vinden over Postzegelver-
eniging Aalsmeer. Zowel op de si-
te als op de ruilbeurs zijn de retour-
kavels van de laatste veiling te be-
kijken. Op de ruilbeurs kunnen de-
ze direct gekocht worden. Gewoon 
even gezellig bijpraten met een kop 
koffie en een broodje of frisdrank-
je, kan ook. Uiteraard is er ook weer 
een verloting met leuke plantjes en 
mooie verse tulpen, zo van de kwe-
kerij. De ruilbeurs sluit om 15.00 uur 
haar deuren. Het is overigens de 
laatste ruilbeurs van dit seizoen. De 
eerstvolgende ruilbeurs is na de zo-
mervakantie, op 20 september. Voor 
meer informatie kunt u deze dag 
ook terecht bij Cor via 0297-343885 
of Gerboud via 0297-345231.

Top filmavond dankzij Frans
Aalsmeer - Voor zaterdag 12 april 
was Frans Huijbregts door de film-
groep uitgenodigd om in de Ou-
de Veiling zijn favoriete film te to-
nen. De favo-filmavonden zijn altijd 
de moeite waard, omdat de filmkeu-
ze vaak zeer verrassend is. Zo ook 
de keuze van welzijnswerker Frans 
Huijbregts. Zelfs de meest notoi-
re filmliefhebbers hadden deze film 
nog nooit gezien. De vooraf gege-
ven uitleg, lekker cryptisch gehou-
den om de clou niet te verraden, 
deed de kijkers al vooraf verlekke-
ren en zij werden niet teleurgesteld. 
Weggegeven werden de woorden:  

een getal, een munteenheid en de 
meest voorkomende naam in Ame-
rika. De hoofdrolspeler, vaak in an-
dere films een rouwdouwer, wist nu 
menigeen tot tranen te brengen. 
Een prachtige rol, zo mooi gespeeld 
en geregisseerd. De vraag voor-
af leek voor de hand te liggen. Of 
de film verband hield met het wel-
zijnswerk van Frans? Passie, plezier 
en verbinden zijn de sleutelwoorden 
van de welzijnswerker en deze vond 
hij terug in de film. Jan Willem de 
Wijn toont zaterdag 17 mei zijn fa-
voriete film.
Janna van Zon

Vrolijk optreden van Vivace
Aalsmeer - Vorige week dins-
dag 8 april gingen de dames van 
Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace naar 
Verpleeghuis Bornholm in Hoofd-
dorp om een optreden te verzorgen. 
Voor een goed gevulde zaal met al-
lemaal blije gezichten werd een vro-
lijk concert gegeven. Dirigente Irma 
Hogenboom kwam op als zuster Cli-
via en het koor begon met een med-
ley uit Ja zuster, nee zuster. Dat was 
een schot in de roos. Op haar eigen 
humoristische wijze kondigde Irene 
van Gelder vervolgens alle liedjes 
aan. Van The Rose (Bette Midler) via 
de musical Oklahoma en Beethoven 
naar Tiritomba en Annie’s Song van 
John Denver. En van het ‘viswijven-
lied’ Boerinnetje van buiten en het 
wiegelied Va Pensiero naar de pau-
ze. Na de pauze kwam het koor op 
met slingers om, die hoorden bij een 
vrolijke, Hollandse bloemenmedley. 

Een Duits (van Mozart), Frans (Plai-
sir d’Amour) en Engels (uit My Fair 
Lady) lied gingen vooraf aan de Pot 
met bonen, herkenbaar voor allen 
en zeer gewaardeerd. Na een toe-
passelijk Sentimental Journey slo-
ten de dames het concert af met 
Kleine donk’re Maria om uiteindelijk 
vrolijk met linten zwaaiend het po-
dium te verlaten. Dit alles wederom 
onder de geweldige leiding van diri-
gente Irma Hogenboom en pianiste 
Oksana Polman. Alle koorleden wa-
ren het erover eens dat zingen blij 
maakt. In dit geval niet in het minst 
voor het publiek. Heerlijk en voor 
herhaling vatbaar! Wilt u dan mis-
schien ook meezingen? Aalsmeers 
Vrouwenkoor Vivace repeteert el-
ke dinsdagmorgen van 9.30 tot 
11.30 uur in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Open repetitie ACOV 
voor Matthäus Passion
Aalsmeer - Op 17 mei geeft de ACOV 
een concert in De Bloemhof. Op het 
programma staat die Schöpfung, één 
van Haydns meesterwerken. Na dit 
concert gaat de ACOV starten met 
de repetities voor de Matthäus Pas-
sion. In maart 2015 hoopt het koor dit 
prachtige werk in samenwerking met 
Cantando uit Pijnacker uit te voeren. 
Hiermee gaat een lang gekoesterde 
wens van veel koorleden in vervul-
ling. Het is namelijk al heel lang gel-
den dat dit werk in Aalsmeer ten ge-
hore werd gebracht. Houdt u van zin-
gen? Zou u dit stuk ook graag eens 
uitvoeren met een groot koor, profes-
sioneel orkest en zes solisten? Weet 
u niet of een koor iets voor u is? De 
ACOV wil iedereen graag de gelegen-
heid geven om tijdens een open re-

petitie in de Stille Week voor Pasen 
de koralen uit de Matthäus Passion 
samen te oefenen. Er kan dan ken-
nis gemaakt worden met de ACOV 
en haar dirigent, Danny Nooteboom. 
Bevalt de kennismaking? Dan bent u 
natuurlijk van harte welkom om nog 
eens een paar repetities bij te wonen 
en lid te worden van de Aalsmeer-
se Christelijke Oratorium Vereniging. 
Het is ook mogelijk om gastzanger te 
worden als u zich alleen voor dit pro-
ject aan wilt sluiten. De open repetitie 
is vanavond, donderdag 17 april vanaf 
20.00 uur. Niet in het Baken waar de 
leden normaal repeteren, maar in He-
liomare aan de Zwarteweg 98. Meer 
weten? Kijk op de website:www.acov.
nl of neem contact op met voorzitter 
Annet de Jong via 0297-329443.

Plas Pop op losse schroeven 
of op volle toeren?
Aalsmeer - De Dippers zijn al weer 
weken aan het vergaderen over 
het hoe, wat, wanneer en waar-
om van Plas Pop 2014. De vier-
de editie alweer! Na een veelbewo-
gen jaar waarin misverstanden tus-
sen en conflicten met gemeente-
ambtenaren, waarvan onder ande-
re de hoogte van de te betalen le-
geskosten voor Plas Pop 2013 deel 
uitmaakte. Zodanig dat voorzitter 
Hans zo zenuwachtig werd door een 
dwangbevel in naam des Konings 
dat de penningmeester Peter mor-
rend, zuchtend en zeer tegen zijn 
gewoonte in toch maar heeft be-
taald. Zelfs de Dippers merken nu 
de verstikkende greep van Amstel-
veense ambtenaren. In een artikel 
van een van de redacteuren werd 
onlangs door de Nieuwe Meerbode 
zeer terecht  benoemd dat (kleine) 
Aalsmeerse evenementen onder-
hevig zullen zijn aan de vorsende, 
nietsontziende blik van ambtena-
ren uit de gemeente Amstelveen. En 
ook, dat bij eventuele goedkeuring 
van een lokaal Aalsmeers evene-
ment, de legeskosten welhaast ver-
tienvoudigd zullen worden. “Zijn wij 
nu, om met de Aalsmeerse schrijver 
A.Vreeken te spreken, inderdaad al 
Aalsveense jongens geworden? Wie 
heeft daarom gevraagd?”, aldus de 
Dippers. Wellicht is hier een schone 
taak voor de burgermoeder wegge-
legd. De Dippers zouden graag eens 
met de beschermvrouwe om de ta-
fel willen zitten. Op dit moment rijst 
wel de vraag: Moet Dip dan maar 
weer ondergronds? Moet het dan 
maar weer illegaal. De Dippers zeg-
gen daarop volmondig: Ja! En, on-
danks het feit dat Stichting P.E.P. 
zich terugtrekt uit de organisatie, 
heeft het bestuur van DIP besloten 
zich niet te laten ringeloren, Dus: 
Plas Pop 2014 gaat door. De voor-

bereidingen zijn reeds enige tijd in 
volle gang. Er zijn 4 acts keihard aan 
het repeteren om u een onvergete-
lijke avond op en vanaf het water te 
bezorgen. Zij treden allen ‘om niet’ 
op. De podia en de locaties worden 
weer geheel belangeloos beschik-
baar gesteld door diverse bedrijven 
en privé personen. En ook de diver-
se medewerkers die helpen met het 
overvaren van de diverse muzikan-
ten zijn weer graag bereid hun dien-
sten voor een habbekrats (lees: een 
schouderklopje) te verrichten. Het 
Aalsmeers saxofoonkwartet, Broken 
Mules, Mainville Bluesband en The 
Whatts staan op het programma. En 
in de pijplijn zit wellicht ook nog een 
verrassingsact, daarover later meer. 
De bands zullen zich, in een later 
editie van deze krant, nader voor-
stellen. Het concept blijft hetzelfde 
als in voorgaande jaren. Op de loca-
ties Torregat, schuilhaven De Win-
kel, schuilhaven De Grote Brug, Vis-
sersvreugd en Koddespoel, zullen 
op een afgesproken tijdstip alle op-
tredens tegelijk van start gaan (er 
moet dus een keuze gemaakt wor-
den). De optredens duren 25 tot 30 
minuten. Daarna kan het publiek 
zich varend naar een nieuwe be-
stemming naar keuze verplaatsen. 
Elke act wordt drie maal opgevoerd. 
Aan het einde van de avond is de 
Slotact op de Koddespoel. 
Bij de slotact is het de bedoeling dat 
iedereen de bootjes gezellig aan el-
kaar vast legt, luistert, meezingt, 
danst, etc. Een heerlijk, eerlijk mu-
ziekavondje waarin contacten met 
andere Aalsmeerders aangehaald 
kunnen worden c.q. verbeterd on-
der het genot van eigen hapjes en 
drankjes. En, mocht u iemand uit 
Amstelveen in de boot willen mee-
nemen? Ook goed! Voor info kunt u 
mailen naar: plaspop@live.nl.

Gezellige bazaar Lijnbaankerk
Aalsmeer - Gezellig druk was het 
afgelopen zaterdag 12 april op de 
bazaar van en in de Lijnbaankerk. Er 
kon gesnuffeld worden tussen aller-
lei snuisterijen, er was een uitgebrei-
de boekenhoek en voor de jeugdi-
ge bezoekers stonden allerlei spel-

letjes klaar. Groot en klein konden 
zich ook vermaken met eieren gooi-
en en een gokje wagen bij het rad 
van avontuur. Uiteraard stonden kof-
fie en thee klaar en kon genoten wor-
den van heerlijke lekkernijen. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Thema Koninkrijk
Concert Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Het Koninkrijk der Ne-
derlanden bestaat 200 jaar en sinds 
vorig jaar heeft Nederland weer 
een koning. Redenen genoeg om 
het Koninkrijk het thema te laten 
zijn van het komende concert van 
Aalsmeers Harmonie. Zondagmid-
dag 27 april om 15.00 uur is ieder-
een welkom in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat 55 om te komen 
luisteren. Op het programma staat 
muziek vanuit het hele koninkrijk: 
Van Soldaat van Oranje tot Neder-
landse Pophits, van de Bovenwind-

se eilanden tot Adios Nonino. Het is 
een afwisselend concert, met lichte 
muziek. Dat maakt het een concert 
voor iedereen toegankelijk. Het con-
cert duurt circa vijf kwartier en heeft 
geen pauze. Kaarten kosten 7,50 eu-
ro, inclusief een consumptie, en zijn 
in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat. 
Ook is het mogelijk om aan de deur 
kaarten te kopen. Meer informatie 
over Aalsmeers Harmonie en haar 
activiteiten is te vinden op www.
aalsmeersharmonie.nl.

“Heerlijk jubileumfeestje 
met Trumpets of the Lord”
Aalsmeer - In 1969 is door een 
groep enthousiaste jongeren on-
der leiding van Rob van Dijk het 
koor Trumpets of the Lord opge-
richt. Swingende gospels en negro-
spirituals worden met veel enthousi-
asme ten gehore gebracht, al 45 jaar 
lang! Afgelopen zaterdag 12 april is 
dit jubileum met een concert gevierd 
in het Crown Theater. De vele bezoe-

kers hebben genoten van alle koorle-
den en van dirigent Rob die, als van-
ouds, met talloze gezichtsuitdruk-
kingen, houdingen en gebaren het 
koor in goede banen leidde. “Heerlij-
ke melodieën en verrassend leuk en 
goed, het gastoptreden van Madeline 
Bell”, aldus gehoord na afloop. Een 
geslaagd en muzikaal jubileumfeest-
je! Foto: www.kicksfotos.nl. 

Succesvol concert Flora
Aalsmeer - Zaterdag 12 april pre-
senteerde muziekvereniging Flo-
ra onder leiding van Dick-Jan Veer-
beek ‘Helden van Flora’. Flora open-
de het concert met Soldaat van 
Oranje, het welbekende nummer uit 
de gelijknamige musical, gevolgd 
door Gabriella’s Song, zeer pakkend 
en aangrijpend qua melodie en tekst 
met een mooie solo op bugel door 
Ilja Veerbeek-Buis. Jan de Haan, 
één van de grootste componisten 
in de wereld, mocht niet ontbreken 
op het programma, gekozen was 
voor Inspiration, een stuk met ver-
schillende tempo’s heel mooi uitge-
voerd door Flora. Na deze drie stuk-
ken was het de beurt aan het jeugd-
orkest van Flora, zij opende het op-
treden met het beroemde nummer 
Julia van Nick en Simon, gevolgd 
door PC-Suite een stuk waarin al-
le perikelen van de PC muzikaal aan 
de orde kwamen, tot en met CTRL-
ALT-DELETE toe, de jeugdige spe-
lers lieten zich echter niet van de 
wijs brengen en speelden door met 
Fast Food, een smakelijk stukje mu-
ziek over Pizza, Crazy Kebab en Hot 
Dog Disco. Met The Best of Michael 
Jackson besloten de jeugdige mu-
zikanten hun geweldige optreden, 
een welverdiend compliment voor 
deze enthousiaste groep jongens en 
meisjes. Na de pauze trad de fan-
fare weer voor het voetlicht met 
een stuk jeugdsentiment, Floris, de 
held die in de jaren zestig veel kij-
kers aan zich wist te binden. The 
Wind Beneath My Wings, een we-
reldberoemd liedje, gezongen door 

helden als Bette Midler en Paul de 
Leeuw werd prachtig vertolkt door 
Flora met als solist Kees van Oorde 
op trombone. De volgende muziek-
stukken op het programma, Reu-
nion en Finale en Virginia, vertel-
len over de grootste veldslag van de 
Amerikaanse Burgeroorlog, koloni-
satie, slavernij en de Amerikaanse 
Burgeroorlog. De verhalen achter de 
muziek werden vakkundig en hu-
moristisch verteld door presentator 
Jaap van Leeuwen en ondersteund 
met beelden door Kees Meekel. In-
middels hadden de jeugdleden hun 
plaats ingenomen in de fanfare om 
het concert gezamenlijk af te sluiten 
met Diamonds, Conquest of Paradi-
se en Oerend Hard. Dirigent Dick-
Jan Veerbeek zorgt voor een ver-
rassing, door uitgedost als zijn gro-
te idool Benny Jolink, op een ‘brom-
fiets’ de zaal te betreden en bege-
leid door het complete orkest Oe-
rend Hard te zingen. Na dit laat-
ste nummer mogen orkest en diri-
gent en zanger terecht een staande 
ovatie in ontvangst nemen. Muziek-
vereniging Flora kan terugkijken op 
een geslaagd concert. 
Wil(t) u/jij meespelen in dit orkest 
dan ben(t) u/jij van harte welkom 
op maandagavond, de wekelijk-
se repetitieavond, tussen 19.00 en 
22.00 uur in het clubgebouw aan de 
Wim Kandreef te Kudelstaart. Voor 
meer informatie kan ook telefonisch 
contact opgenomen worden met het 
secretariaat via 0297- 347568. 

Foto: www.kicksfotos.nl.
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Bisschop Urbanus doet 
vrijdag Bacchus aan!
Aalsmeer - Vrijdag 18 april houdt 
Martin Spaargaren een lezing over 
Urbanus I, bisschop van Rome in de 
eerste helft van de derde eeuw. Aan-
leiding hiervoor is zijn publicatie van 
het boek over deze bis-schop, ge-
naamd ‘Urbanus I – Treurzang voor 
een vergeten bisschop’. Het boek is 
een historisch onderzoek en behan-
delt de speurtocht naar gegevens 
leven en werk van Urbanus. En dat 
viel bepaald niet mee! Van de gang-
bare kennis over Urbanus, zoals dat 
hij tussen 222 en 230 bisschop was 
en dat hij bepaalde dat de patenen 
van goud of zilver moesten worden 
gemaakt, blijft helemaal niets over. 

In de zesde eeuw hadden schrijvers 
al geen idee meer wie hij ooit was 
geweest! Tij-dens de lezing wordt 
de kerstening van West Europa be-
sproken, komen de christenvervol-
gingen onder de Romeinse keizers 
voorbij en de al-gemene toestand in 
West Europa tijdens de vroege mid-
deleeuwen. Inte-ressant is de vraag 
hoe Urbanus in Amstelland terecht 
is gekomen. Na de pauze is er gele-
genheid om vragen te stellen. Na af-
loop is er ge-legenheid om het boek 
aan te schaffen. Cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat gaat om 
19.30 uur open, de lezing begint om 
20.00 uur. Toegang is gratis.

Nieuwe rubriek Zorgcentrum
en Thuiszorg Aalsmeer
Aalsmeer - Binnen de organisa-
tie van Zorgcentrum Aelsmeer en 
Thuiszorg Aalsmeer wordt heel veel 
georganiseerd voor ouderen in de 
gemeente Aalsmeer. Wie cliënt is, 
is daarvan uitstekend op de hoog-
te, want iedereen ontvangt het ei-
gen tijdschrift ‘Voor ons Allemael’, 
boordevol informatie over alle acti-
viteiten. Andere senioren in de ge-
meente blijken vaak veel minder op 
de hoogte van wat er allemaal mo-
gelijk is. Bij Zorgcentrum Aelsmeer 
wordt vaak alleen gedacht aan het 
gebouw aan de Ringvaart. Onder 
de naam Thuiszorg Aalsmeer is 
de organiatie ook aanwezig in het 
Gezondheidscentrum in Aalsmeer 
Oost, het nieuwe Gezondheids-
centrum Drie Kolommen en in het 
complex Mijnsheerlijckheid in Ku-
delstaart. Met name in het Zorg-
centrum en in Kudelstaart zijn veel 
activiteiten en wordt ook dage-
lijks vers gekookt. In gebouw Irene, 
naast de Hervormde Kerk, is een 
Ontmoetingscentrum ingericht voor 
ouden die kampen met vergeetach-
tigheid. Vanaf heden volgt wekelijks 
informatie over alle activiteiten voor 
senioren.

Nieuw in Kudelstaart
In het centrum van Kudelstaart na-
bij de winkels, is wijkpunt ‘Voor El-
kaer’ gevestigd, een gezellige ont-
moetingsplaats voor elke 55+-er 
uit Kudelstaart en omstreken. Her-
kenbaar aan de vlag van Zorgcen-
trum Aelsmeer. Van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 
uur kunt u hier terecht voor een 
heerlijke kop koffi e of thee, even 
de krant doornemen, de leesmap 
induiken, of gewoon voor de ge-
zelligheid. Tussen 12.00 en 14.00 
uur wordt een warme maaltijd ge-
serveerd, maar ook lunchbroodjes. 
Voor de warme maaltijd is het aan 
te bevelen om vooraf te reserveren. 
Op zondag is het wijkpunt ‘s mid-

dags open van 14.00 tot 16.00 uur. 
Enkele dagen in de week zijn er 
vaste activiteiten en hiervoor kunt 
u vrijblijvend binnenkomen. De 
middagen beginnen om 14.30 uur 
ten duren tot ongeveer 16.30 uur: 
Elke dinsdagmiddag de handwerk-
groep die zich inzet voor de kle-
dingbank; elke woensdagmiddag 
een spelletjes- en kaartmiddag en 
elke donderdagmiddag BVO = Be-
wegen voor Ouderen. U bent van 
harte uitgenodigd om eens in ‘Voor 
Elkaer’ te komen kijken, of wie 
weet om gezellig mee te doen! Wilt 
u de gastvrouwen spreken of een 
maaltijd reserveren, bel dan tij-
dens de openingstijden met: 0297-
820979.

Restaurants
Als u een senior bent, dan bent wel-
kom om te komen eten in één van 
de seniorenrestaurants:
Wijkpunt ‘Voor Elkaer’ aan Nobelhof 
1 te Kudelstaart (tel. 0297- 82097) 
op weekdagen van 12.00 tot 14.00 
uur; Zorgcentrum Aelsmeer aan het 
Molenpad 2 in het Centrum (tel. 
0297-326050) op weekdagen van 
12.00 tot 13.00 uur en op dinsdag 
en donderdag om 17.30 uur.

Het eten de komende week?
Donderdag 17 april: Haché met ro-
de kool of hamburger met witlofsa-
lade.
Vrijdag 18 april: Spagetti Bolognai-
se of runderlapje met bloemkool.
Dinsdag 22 april: Braadworst of 
Lamsvink met broccoli of witte bo-
nen. 
Woensdag 23 april: Satéschnitzel of 
een procureurslapje met spruitjes, 
wortelen, schorseneren.
Donderdag 24 april: Speklapje of 
rundersaucijs met kapucijners of 
bietjes. Een driegangen maaltijd 
kost 8,50 euro. Als u een dag van te 
voren even belt, dan wordt zeker op 
u gerekend.

Start van Fortenseizoen
Aalsmeerderbrug – In april ko-
men de forten weer tot leven en 
openen zij hun poorten voor pu-
bliek. Op 21 april (Tweede Paasdag) 
om 13.00 uur geeft Nick Renooij van 
het Jeugdjournaal op spectaculai-
re wijze de aftrap van het Fortensei-
zoen. Op Forteiland IJmuiden maakt 
hij een vrije val van een powerfan. 
Echte durfallen maken zelf ook een 
vrije val of gaan abseilen van de 
dikke muren van het fort. Avontu-
riers met hoogtevrees kunnen mee-
doen met een speciale ‘spreekbui-
zen-tocht’ of fortenquiz. Degene die 
het Gouden Ei vindt, wint een survi-
valweekend in de Ardennen. Forten 
nodigen uit tot sport en spel. Ze zijn 
spannend, avontuurlijk en geheim-
zinnig: er is van alles te ontdekken. 
Daarom wordt het Fortenseizoen in 
het Paasweekend van 19 tot en met 
21 april op de Stelling geopend on-
der de noemer Spel en Sport op het 
Familiefort. Er zijn activiteiten voor 
jong en oud, gezinnen met kinderen 
en opa’s en oma’s. Van avontuurlijke 
games als abseilen en buksschie-
ten tot oudhollandse spellen, span-
nende fortexpedities, speurtochten, 
theater en serious gaming: voor elk 
wat wils. En natuurlijk kunnen kin-
deren op veel forten ook paaseieren 
zoeken of schilderen. Zie het hele 
programma op www.stellingvanam-
sterdam.nl.

Speurtocht en oldtimers
In Fort Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460 is een museum geves-
tigd. Op zaterdag 19 april geven vrij-
willigers rondleidingen in dit Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
‘40-‘45 en zijn er speurtochten voor 

kinderen. Op maandag 21 april rond 
14.00 uur doet de Hyacintenrit (ge-
organiseerd door het Ford Museum 
Hillegom) het Fort bij Aalsmeer aan 
met oldtimers en klassiekers van 30 
jaar en ouder. De deelnemers rijden 
een puzzelrit en beantwoorden vra-
gen over het Crash Museum. Terwijl 
zij daarmee bezig zijn, staan de au-
to’s voor het fort opgesteld en kun-
nen ze door bezoekers bewonderd 
worden. Ook is het museum te be-
zoeken. Zaterdag is het Crash mu-
seum geopend van 11.00 tot 16.00 
uur en tweede Paasdag tussen 
13.00 en 16.00 uur. De entrée is 3,50 
euro voor volwassenen en 1,50 voor 
kinderen. Meer informatie op: www.
crash40-45.nl.

Werelderfgoed
Rondom de hoofdstad Amsterdam 
ligt een bijzondere verdedigingsring 
van 46 forten en batterijen en dijken 
en sluizen: de Stelling van Amster-
dam. De linie werd gebouwd tus-
sen 1880 en 1914 en moest de vij-
and buiten houden. Met een inge-
nieus systeem kon het land rondom 
de linie onder water worden gezet, 
waardoor een waterplas ontstond, 
niet diep genoeg voor schepen en 
te diep voor man en paard. 

Tijdens de twee Wereldoorlogen 
werd de Stelling wel in staat van 
verdediging gebracht, maar er hoef-
de nooit gevochten te worden. Veel 
van de forten en batterijen hebben 
nu een andere bestemming gekre-
gen. Sinds 1996 staat de Stelling op 
de lijst van Unesco Werelderfgoed. 
Een bezoek aan de Stelling is een 
ideaal dagje uit voor jong en oud.

Website gelanceerd 
Kudelstaartse veiling
Kudelstaart - Drie weken voor de 
veiling van Kudelstaart voor Ku-
delstaart op 10 mei, lanceert de ge-
lijknamige stichting een eigen web-
site: www.veilingkudelstaart.nl. Van-
af vandaag kunnen belangstellen-
den de laatste ontwikkelingen rich-
ting de veertiende editie van dit 
dorpsevenement volgen. Vorige 
week zijn de bestuursleden van Ku-
delstaart voor Kudelstaart begonnen 
met het samenstellen van de kavels. 
Komend weekend zal weer een lijst 
met geestige diensten en prachtige 
producten klaar zijn. Vanaf volgende 
week maandag valt die kavellijst dan 
meteen te raadplegen op de websi-

te. Op de website staan rubrieken 
als: Over het bestuur (met de namen 
van alle bestuursleden) en Comité 
van Aanbeveling met als nieuw lid, 
burgemeester Jobke Vonk-Vedder. 
Uiteraard zijn er contactgegevens te 
vinden, maar ook kan het aanvraag-
formulier voor een bijdrage uit de 
opbrengsten van de veiling van 10 
mei hier worden gedownload. Dat 
formulier moet dan wel voor 30 april 
zijn ingediend bij de stichting. Ver-
der is het laatste nieuws rustig na te 
lezen en om vast in de stemming te 
komen voor de veilavond, zijn er fo-
toalbums van de veilingen van de af-
gelopen drie jaar opgenomen. 

Bestuursleden van Kudelstaart voor Kudelstaart met verschillende producten 
die op 10 mei onder de hamer zullen komen. Vlnr: Eppo Buskermolen, Arie 
Stolwijk, Ton Hol, Jan Bunnik, Marlouke Sparnaaij, Arie de Vos, Aad van der 
Hoorn, Sjaak van der Weijden, Hans Splinter en Ad Verburg.

Samenzang in 
Lijnbaankerk

Aalsmeer - Op maandag 21 april, 
tweede Paasdag wordt een zang-
dienst georganiseerd in de Lijn-
baankerk. Medewerking wordt ver-
leend door het zangkoor Evondo en 
leden van het Gereformeerd Kerk-
koor uit Sliedrecht. De leiding is in 
handen van de dirigent van de ko-

ren, Ton van der Horst, en de sa-
menzang zal worden begeleid door 
organist Cees Vrooland. Er worden 
enkele liederen door het koor ge-
zongen, maar de meeste liederen 
zullen samen met de aanwezigen 
worden gezongen. 

De dienst begint om 10.00 uur in 
de Lijnbaankerk aan de Lijnbaan 5. 
U bent van harte welkom om mee 
te zingen en elkaar na afl oop on-
der een kopje koffi e te ontmoeten.

Themamiddag 
OVAK over zorg
Aalsmeer - Donderdag 24 april 
komt de heer J.M. Dreschler, van 
het zorgcentrum, de leden van de 
OVAK in buurthuis Hornmeer uitleg-
gen hoe de zorg zich de komende 
tijd zal gaan ontwikkelen. Vanuit zijn 
deskundigheid zal de heer Dreschler 
de zaken, zoals het er nu voorstaat 
en vermoedelijk gaat worden voor de 
Aalsmeerders en Kudelstaarters, toe-
lichten. Er gaat namelijk de komen-
de tijd veel veranderen en het is goed 
daar op voorbereid te zijn. Vooral 
voor de ouderen is dit van groot be-
lang. De middag begint om 14.00 uur. 
Adres buurthuis is Roerdomplaan 3.

Avond voor rechtvaardige 
vrede in bezet gebied

Leerhuis bij CAMA-kerk

Aalsmeer - Op donderdag 24 april 
wordt in de Open Hof Kerk over het 
Palestijns-Israëlische confl ict ge-
sproken. Een avond over een recht-
vaardige vrede in bezet gebied, een 
ooggetuige aan het woord. Anne 
Cazemier heeft in 2012 gedurende 3 
maanden deelgenomen aan EAPPI, 
Ecumenical Accompaniment Pro-
gram for Palestine and Israël, dat 
staat onder toezicht van de Wereld-
raad van Kerken. 
Van over de hele wereld komen 
mensen, steeds in periodes van 
drie maanden, naar Israël/Palesti-
na om in bezet gebied onder andere 
de kwetsbare Palestijnse bevolking 
hulp te bieden in de vorm van een 
luisterend oor of bij de rechtsgang, 
door het monitoren van incidenten 
op het gebied van mensenrechten, 
door hen te bemoedigen, alsook on-
dersteuning te geven bij samenwer-
kingsinitiatieven tussen Israeliërs 
en Palestijnen. Het uiteindelijk doel 
is mee te werken aan het tot stand 
komen van een rechtvaardige vre-
de. Uitgezonden door Kerk in Actie 
en dan weer terug in Nederland is 
de voornaamste taak van EA’s, zo-
als de oecumenische begeleiders 
worden genoemd, om in het thuis-
land te vertellen van wat ze hebben 
gezien en meegemaakt. Annes er-
varingen staan nog op de site van 

Kerk in Actie. Lees haar blog : www.
kerkinactie.nl/blogeappi2. Belang-
stellenden kunnen haar volgen-
de week donderdag ontmoeten in 
de Beuk van de Open Hof Kerk, in-
gang Sportlaan 86. Vanaf 20.00 zal 
ze over haar ervaringen vertellen en 
na afl oop wordt met elkaar van ge-
dachten gewisseld over dit ingewik-
kelde confl ict. Vooraf wordt koffi e of 
thee geserveerd, vanaf 19.45 uur is 
de zaal open. 

Aalsmeer - Donderdagavond 24 
april begint de laatste serie Leer-
huis-avonden(5 stuks) in de Open 
Hofkerk in de Sportlaan 86. Het 
Leerhuis van de CAMA-kerk is een 
platform voor de hele gemeenschap 
en voor iedereen die eens wil ko-
men kijken. Het onderwerp ‘Ver-
antwoord Geloven’ wordt gegeven 
door de eigen predikant Jan Martijn 
Abrahamse. 
Al tweeduizend jaar lang wordt het 
christelijk geloof door theologen op 
een rijtje gezet: wat geloven christe-
nen precies, wat is de samenhang 
tussen al deze geloofsopvattingen 
en hoe komen deze voort uit de Bij-

bel? Daarbij komen nog de enor-
me verschillen tussen christenen. 
Wat maakt een Rooms-katholiek 
anders dan een evangelisch chris-
ten? In deze cursus gaan de deel-
nemers de verschillende onderdelen 
langs en denken hierover na in het 
besef dat christenen het geloof niet 
zelf hebben uitgevonden of verzon-
nen, maar dit ontvangen hebben. 
Tegelijk zijn de tijden veranderd en 
heeft elke tijd ook nieuwe vragen. 
Voor iedereen met belangstelling 
voor het christelijk geloof, juist als je 
meer vragen hebt dan antwoorden. 
Van 20.00 tot 22.00 uur, inloop van-
af 19.30 uur.

Grote belangstelling voor 
fusieschool in Hornmeer
Aalsmeer - Vorige week dinsdag 
bezochten veel mensen de informa-
tiebijeenkomst in het Wellant colle-
ge over de nieuwe fusieschool in de 
Hornmeer. Na de opening door Jan 
Punt, bestuurder van VPCO De Ba-
sis, werden mensen van de scholen 
De Hoeksteen en De Wegwijzer, van 
kinderopvang Solidoe, de gemeen-
te en het bestuurskantoor van De 
Basis geïnterviewd. Wethouder Rik 
Rolleman vond deze bijeenkomst 
zo belangrijk, dat hij zelf ook deel-
nam aan het interview. “De school 
wordt de mooiste, groenste en bes-
te school van Aalsmeer”, betoogde 
Punt. “De school is een schat, waar 
ouders hùn schatten naar toe kun-
nen laten gaan. VPCO De Basis gaat 
voor waardenvol onderwijs.” Een 
werkgroep vanuit de scholen is met 
enthousiasme bezig het nieuwe on-
derwijskundig concept te ontwikke-
len. Mogelijk krijgt de nieuwe fusie-
school de naam ‘De Schat’. Solidoe 

zal als kinderopvang aansluiten op 
het schoolconcept en de kinderen 
voorbereiden op hun basisschool-
periode. 

De gemeente zorgt ervoor dat de 
kinderen op een veilige manier op 
school kunnen komen. Na het ple-
naire gedeelte werd in drie hoeken 
nader ingegaan op het onderwijs-
kundig concept, het gebouw en de 
verkeerssituatie. In de hoeken ont-
stond een levendige discussie. Vra-
gen die nog leven werden op fl aps 
genoteerd en zullen terugkomen in 
het eerstvolgende fusiebulletin. Het 
wordt een gebouw dat energie-neu-
traal zal gaan functioneren, waarin 
het aangenaam is om te werken en 
te leven. In augustus 2017 moeten 
de deuren opengaan. Tot die tijd is 
er nog veel werk te verzetten. Aan 
het eind van de bijeenkomst beloof-
de Punt dat er meer van deze bij-
eenkomsten zullen volgen.

Advertentie

VORIGE WEEK EEN STORENDE FOUT. DE NAAM VAN ROY WAS TWEE 
KEER FOUT GESCHREVEN. NIEUWE KANS VOOR HET PLAKBOEK:

Broers de beste 2 van Nederland
Roy en Justin Huiskens 
goochelkampioenen!
Aalsmeer - De 14 jarige Roy Huis-
kens en zijn broer Justin van 13 jaar 
hebben zondag 6 april meegedaan 
aan het NK goochelen. Ze werden 
bijgestaan door broer Dylan en de 
vrienden Jannick van der Ban en 
Beau Sol, die voor de techniek zorg-
den. Samen zijn zij ‘Briljant Illusies’. 
In Meppel vond het 31e NMU Ju-
nioren Goochelconcours plaats. De-
ze wedstrijd wordt jaarlijks door de 
Stichting Nederlandse Magische 
Unie (de NMU) uitgeschreven. Aan 
de wedstrijd namen junioren deel in 
de categorieën close-up magie en 
toneelmagie. Roy en Justin hebben 
gestreden om de offi ciële titel Ne-
derlands Juniorenkampioen Goo-
chelen 2014 in de categorie toneel-
magie. Nadat alle acts vertoond wa-
ren, ging de jury in beraad en daar-
na volgde de uitslag, een top-opste-
ker voor Roy en Justin, want: De jury 

riep ‘Briljant Illusies’ tot winnaar uit! 
Roy en Justin Huiskens mogen zich 
offi cieel Nederlands Juniorenkam-
pioen 2014 noemen in de categorie 
toneelgoochelen. Wat zijn ze trots! 

Schitterend en magisch
Roy en Justin brachten een magi-
sche act op muziek, waarbij zij met 
schaduwen werkten, met metalen 
ringen goochelden en een tweede 
goochelaar tevoorschijn toverden 
uit het niets. Als ongeloofl ijk klap-
stuk bleek een van de illusionisten 
ook nog te kunnen zweven: magisch 
mooi. De jury en het publiek waren 
er stil van. Elk moment van de act 
was een ‘fotomoment’. Zoals een ju-
rylid samenvatte: schitterend mooi 
en magisch! Meer weten over Roy 
en Justin? kijk dan op de website 
www.royhuiskens.nl. De twee luiste-
ren graag (kinder)feestjes op!
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Echtpaar Van Eijk 60 jaar getrouwd

Haar vriendin had oogje op hem, 
maar Jan koos voor Marrijtje
Aalsmeer - Ze kennen elkaar van 
de kermis. Nou, hij kent haar van dit 
populaire uitje. Zij kende hem na-
melijk al langer. Haar beste vriendin 
had een oogje op Jan uit Aalsmeer, 
maar de kwekerszoon koos toch 
voor Marrijtje uit het Amstelveen-
se Bovenkerk. Vriendinnen zijn de 
dames trouwens wel gebleven en 
Jan bleef verwend worden door 
haar vriendin. “Als ze kwam, ging 
ze peertjes voor hem maken.” Jan 
van Eijk en Marrijtje Rademaker zijn 
zestig jaar getrouwd. Op maandag 7 
april in 1954 gaven zij in Amstelveen 
elkaar het ja-woord. Burgemeester 
Jobke Vonk-Vedder bracht ter gele-
genheid van het diamanten huwe-
lijk woensdag 9 april een bezoek en 
zij arriveerde met een prachtig boe-
ket bloemen. “Als je burgemeester 
van Aalsmeer bent, neem je bloe-
men mee”, en zij had de trouwak-
te voor het huwelijkspaar meegeno-
men. Een heerlijke herinnering om 
de dag nog een keer te beleven en 

de namen van de getuigen te zien. 
Jan heeft gewerkt op de rozenkwe-
kerij van zijn broer en had zelf een 
anjerkwekerij. Tot z’n negenenveer-
tigste, als net geen vijftiger ging hij 
werken op de bloemenveiling. “Ze 
zochten mensen. 

Ik heb het er altijd naar m’n zin ge-
had.” En wat Marrijtje in haar werk-
zame leven heeft gedaan? “Van al-
les, maar vooral veel stoffen”, con-
cludeert zij. Echtgenoot Jan is het 
hier niet helemaal mee eens. “Ze kon 
pluizen als de beste.” In de kwekerij 
heeft zij dus ook zeker haar manne-
tje gestaan. Na hun trouwen betrok-
ken Jan en Marrijtje de zolderver-
dieping in het huis van zijn ouders 
aan de Aalsmeerderweg. “Er was 
geen woning te krijgen.” Na enkele 
jaren kregen ze de kans een eigen 
‘plek’ te kopen en in dit huis aan de 
Oosteinderweg wonen ze nog met 
heel veel plezier. Jan is inmiddels 87 
jaar en Marrijtje 81 en ze redden het 

prima samen. “We wonen hier nu 54 
jaar. Wij gaan niet meer verhuizen.” 
In hun jonge jaren ging het echt-
paar wekelijks kaarten bij de buurt-
vereniging. Nu gaat Jan graag varen 
in z’n bootje. “Ik ga niet mee, hoor”, 
zegt Marrijtje. “Ik vermaak me prima 
in de tuin.” Het echtpaar heeft twee 
dochters groot gebracht en inmid-
dels is de familie flink gegroeid. Jan 
en Marrijtje hebben vijf kleinkinde-
ren, zes achterkleinkinderen en de 
zevende is op komst. Het echtpaar 
Van Eijk-Rademaker geniet duide-
lijk nog van het leven, heel ‘gewoon’, 
wat het biedt. Woensdag 9 april was 
in ieder geval een mooie, gedenk-
waardige dag. Koffie met gebak, de 
burgemeester op bezoek en een ge-
lukwens van de Koning. Een felici-
tatie van de Meerbode valt hiermee 
misschien in het niet, maar toch van 
harte. Nog vele gelukkige en gezon-
de jaren samen!

Door Jacqueline Kristelijn

Fracties en inwoners op de bres voor Aalsmeerse evenementen!

“Echte vrijwilligers laten 
zich niet ringeloren”
Aalsmeer - Het artikel over de 
moeizame houding van de Amstel-
veense ambtenaren ten opzichte 
van Aalsmeerse evenementen vori-
ge week in de Meerbode heeft heel 
wat stof doen opwaaien. Het ‘leu-
ke’ gaat met forse stappen bergaf-
waarts. Amstelveense regels wor-
den toegepast op de evenemen-
ten in Aalsmeer en dit betekent een 
berg aan eisen qua veiligheidsplan-
nen en andere te nemen maatre-
gelen. Grijze haren krijgen de vrij-
willigers van alle ambtelijke regels. 
Evenzo schrikbarend zijn tegen-
woordig de tarieven van de vergun-
ningen, in korte tijd zijn deze zeker 
twee tot drie keer omhoog getrok-
ken. Organiserende verenigingen 
en stichtingen beamen deze duur-
dere tarieven en zeker het, soms on-
begrijpelijke, scalapakket aan eisen. 
Ze voelen zich gesteund en hopen 
dat het de ogen van de verantwoor-
delijke bestuurders heeft geopend. 
Over het feit dat de feestweek en de 
pramenrace nog steeds geen offici-
eel ‘groen licht’ hebben, is ontsteld 
en boos gereageerd. Veel onwe-
tendheid is er bij inwoners die zich 
graag laten ‘verwennen’ met feesten 
en nog nauwelijks met het traject 
van vergunningen te maken hebben 
gehad. Een groot aantal is niet op de 
hoogte van de strakke ‘touwtjes’ van 
Amstelveen en ze zijn niet de enige. 

Schriftelijke vragen
Ook de fracties, de volksvertegen-
woordigers die toch dichter bij het 
vuur zitten, reageren verbaasd en er 
zijn al reeds schriftelijke vragen ge-
steld door zowel het CDA als HAC. 
“Is het correct dat Aalsmeerse eve-
nementen juridisch gezien onder 
het beleid van Amstelveen zijn ko-
men te vallen, we zijn immers toch 
alleen ambtelijk gefuseerd?”, is één 
van de vijf vragen die Bram Heijs-
tek van HAC gelijk de volgende dag 

gemaild heeft naar het college van 
burgemeester en wethouders. Rob-
bert-Jan van Duijn, CDA: “We heb-
ben hierover direct schriftelijke vra-
gen ingediend. Wij hopen op een 
snelle beantwoording van de vragen 
en hopen dat de evenementen waar 
het over gaat snel duidelijkheid krij-
gen.“ Robert van Rijn van de VVD: 
“De strekking van het artikel baart 
onze fractie de nodige zorg en is re-
den om hier meer over te weten te 
komen en diep op in te gaan. Het 
onderwerp is op de agenda van het 
volgende fractieoverleg geplaatst en 
er zullen (schriftelijke) vragen aan 
het college worden gesteld. Afhan-
kelijk van het antwoord zullen even-
tuele vervolgstappen worden geno-
men.” Ulla Eurich laat weten dat dit 
onderwerp ook de volle aandacht 
heeft PACT: “PACT Aalsmeer is trots 
op het kleurige pallet aan evene-
menten die elk jaar weer door vele 
vrijwilligers mogelijk wordt gemaakt 
en vindt in principe dat dit ook zo 
moet blijven. Het hoort bij onze lo-
kale cultuur. Aalsmeer is een zelf-
standige gemeente met een eigen 
beleid. Door de ambtelijke fusie met 
Amstelveen zijn het Amstelveense 
ambtenaren die dat beleid uitvoe-
ren. Het is niet aan hen om nieu-
we regels te introduceren, dat pri-
maat ligt bij de gemeenteraad van 
Aalsmeer. PACT Aalsmeer zal dit 
onderwerp tijdens het rondetafel-
gesprek (RTG) in mei (planning 28 
mei) aan de orde stellen en roept al-
le belanghebbenden op daar hun 
zegje te komen doen.”
 
Aalsmeer Noord en Zuid
Enkele reacties van lezers: “Jam-
mer dat de nieuwe ambtenaren 
Aalsmeerse tradities niet begrij-
pen.” En: “Het zou erg jammer zijn 
als door de ambtelijke molen on-
ze Aalsmeerse tradities afgenomen 
worden.” Op Aalsmeer slaapdorp 

van Amstelveen zijn woordspelin-
gen gemaakt, die duidelijk twij-
fels aangeven over de nog wel ech-
te zelfstandigheid: “We wonen ge-
woon al in Amstelveen Zuid zon-
der het ons echt te realiseren.” En: 
“Aalsmeer Noord snapt niet wat er 
in Aalsmeer Zuid gebeurd.” Er wor-
den ook Europese vergelijkingen 
gemaakt: “Nederland moet alles van 
Brussel, Aalsmeer moet alles van 
Amstelveen.” Een tip: “Echt een job 
voor…” en deze ‘taak’ is inderdaad 
opgepakt door eerste burger Jobke 
Vonk-Vedder. Vergunningen valt na-
melijk onder de portefeuille van de 
burgemeester en een woordvoer-
ster laat weten dat de oproep seri-
eus wordt genomen. 

Hoge prioriteit
Op een reactie van Aalsmeers eerste 
vrouw moet (helaas) nog een week 
gewacht worden. De regelgeving is 
veranderd en aangescherpt en dient 
eerst nader bestudeerd te worden. 
Maar, zo laat de woordvoerster ook 
weten: “Het heeft hoge prioriteit bij 
de burgemeester. We gaan er abso-
luut mee aan de slag.” Wordt ver-
volgd met hopelijk het ‘verlossende’ 
antwoord dat Aalsmeer haar eigen 
evenementen weer onder contro-
le neemt. En dat de hoge huurprijs 
van de burgerzaal een misverstand 
is. Het gemeentehuis is tot slot het 
huis van het volk! Dat vrijwilligers 
overigens altijd positief blijven den-
ken, blijkt tot slot wel uit één van de 
eerste reacties op het artikel: “He-
laas de droeve waarheid. Maar wed-
den dat het uiteindelijk na heel veel 
inzet van vrijwilligers (om het ‘niet’) 
en Amstelveense ambtenaren het 
allemaal goed komt in Aalsmeer?” 
Want, zoals strijdvaardig gemeld 
wordt: “De echte vrijwilligers laten 
zich niet ringeloren door de politiek 
of door Amstelveen.” En zo is het!
Door Jacqueline Kristelijn

Weekmarkt naar Praamplein?
Aalsmeer - Het eerste Rondetafel-
gesprek van de Raad vond giste-
ren, woensdag 16 april, plaats. On-
der voorzitterschap van Job Kluis 
van AB is onder andere gesproken 
over het wel of niet verplaatsen van 
de weekmarkt naar het Praamplein. 

Markten in Nederland hebben het 
moeilijk en de markt in Aalsmeer 
is hier geen uitzondering op. De si-
tuatie is zelfs nog ernstiger sinds 
de verhuizing van Albert Heijn van 
het Drie Kolommenplein naar het 
Praamplein. De supermarkt zorg-
de altijd voor een goede loop op 
het marktterrein. Ondanks dat het 
aantal kramen op de markt gezakt 
is van 85 naar 63, blijft de markt 
een trekker voor het winkelgebied. 
Het Hoofdbedrijfschap Detailhan-
del heeft daarom de gemeente ge-

adviseerd om de markt te verplaat-
sen. De meeste ondernemers in het 
centrum en de marktkooplieden zijn 
positief over ‘verhuizen’ naar het 
Praamplein en de verwachting is dat 
de markt hier meer bezoekers gaat 
genereren. De markt op het Praam-
plein maakt ook dat er een compac-
ter winkelgebied ontstaat en om-
dat de markt direct aan het water 
gesitueerd wordt, is de markt ook 
interessant(er) voor waterrecre-
anten. Een voordeel van verplaat-
sing is verder ook dat parkeren in 
het centrum mogelijk blijft, dan op 
het Raadhuisplein. De hoge par-
keerdruk op dinsdag zal echter niet 
verminderen. Een nadeel is wel het 
open karakter van het Praamplein. 
Het plein is gevoeliger voor wind 
door het ontbreken van bebouwing 
aan de zuidwestzijde. En verplaat-

sing brengt kosten met zich mee. 
De aanleg van elektravoorzienin-
gen, bebording en stormankers voor 
de kramen vraagt om een eenmali-
ge investering van 32.900 euro. Al-
le voorzieningen op het Praam-
plein zijn overigens extra duur, om-
dat het plein is aangelegd op piep-
schuim. Tegenover deze uitgave 
staat de verwachting dat er hoge-
re opbrengsten aan marktbaten de 
gemeentekas zullen gaan vullen. De 
gemeente hoopt dat de verplaatsing 
zorgt voor het aantrekken van nieu-
we marktkooplieden. Indien er be-
sloten wordt om de markt niet te 
verplaatsen, dan gaat mogelijk nog 
een aantal kooplieden stoppen op 
de Aalsmeerse markt. En niet ver-
plaatsen betekent twee keer tijde-
lijk verhuizen in verband met werk-
zaamheden aan de Van Cleeffkade 
(herinrichten en vervangen riool) en 
nieuw bestraten van het Raadhuis-
plein. 
Als gekozen wordt tot verplaatsen, 
kan de markt eind september of be-
gin oktober voor het eerst op het 
Praamplein bezocht worden. Giste-
ren was het woord over de ‘markt-
verhuizing’ aan inwoners tijdens het 
Rondetafelgesprek, op donderdag 
15 mei behandelen de fracties dit 
onderwerp tijdens de oordeelsvor-
mende raad.

Het Praamplein, op het gedeelte tussen het water en naast de karrenopslag, is 
de weekmarkt gepland vanaf eind septembet/begin oktober.

Voortgang coalitie
onderhandelingen

Aalsmeer - Op dinsdag 22 april 
aanstaande zal informateur Ko 
Weststrate in een openbare bijeen-
komst de voortgang van de coali-
tie onderhandelingen in Aalsmeer 
toelichten. 
De bijeenkomst vindt plaats van 
19.00 tot 20.00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis.

Groepen 8 Zuidooster in 
debat met burgemeester
Aalsmeer - Op donderdag 10 april 
hebben de twee groepen acht van 
basisschool de Zuidooster het ge-
meentehuis bezocht. Ze werden 
ontvangen door burgemeester Job-
ke Vonk-Vedder in de raadszaal. De 
burgemeester legde de leerlingen 
uit wat de gemeenteraad doet, wel-
ke partijen in de raad zitten, hoe een 
raadsvergadering gaat en wat de ta-
ken van de burgemeester en wet-
houders zijn. De enthousiaste leer-
lingen hadden veel vragen aan de 
burgemeester, variërend van waar 
het wapen van Aalsmeer voor staat, 
hoe je burgemeester wordt en of 
zij haar raadsketting wel eens kwijt 
is. Daarna voerden de kinderen in 
twee groepen onder voorzitterschap 

van de burgemeester een ‘echt’ de-
bat in de raadszaal. Discussie ging 
over de herinrichting van de speel-
tuin aan de Bernhardstraat. Dit is 
een plan waar op maandag 14 april 
een inloopavond voor werd gehou-
den. Na een stevige discussie stem-
den beide groepen unaniem in met 
behoud van het voetbalveld, al dan 
niet met kunstgras of in de vorm van 
een pannakooi. Jobke Vonk compli-
menteerde de leerlingen na het de-
bat voor het luisteren naar elkaar en 
hun goede argumenten. De kinde-
ren hadden oog voor hun leefomge-
ving, het milieu en de wensen van 
verschillende leeftijdsgroepen. “Een 
klas vol raadsleden in de dop”, aldus 
burgemeester Vonk. 

Winkeldief in 
kraag gevat

Aalsmeer - Donderdag 10 april om 
half een in de middag is een 14 jarige 
inwoner van Uithoorn op heterdaad 
betrapt in een winkel in de Ophelia-
laan. De winkeldief heeft een winkel-
verbod gekregen van een jaar. Door 
het Openbaar Ministerie is hij ver-
der doorgestuurd naar Halt voor een 
taakstraf. De ouders en de school van 
de 14 jarige zijn in kennis gesteld. De 
jongen was in de winkel met twee 
jongeren van 15 jaar uit Hoofddorp. 
Onderzocht wordt nog of zij betrok-
ken zijn geweest bij de diefstal. 

Motoren weg, 
opleggers terug
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 12 april zijn vanaf een terrein 
aan de Lakenblekerstraat drie opleg-
gers gestolen. Vrij snel na de aangif-
te kreeg de politie een melding van 
collega’s uit Hollands Midden dat de 
opleggers terug gevonden waren. 
De dieven hadden het voorzien op 
de koelmotoren. Bij alle drie de aan-
hangers zijn deze gedemonteerd. De 
opleggers zijn inmiddels retour bij de 
rechtmatige eigenaar.

Diepe krassen 
in 3 auto’s

Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 11 op zaterdag 12 april zijn 
opnieuw auto’s bekrast. Een klei-
ne twee weken geleden waren in 
Kudelstaart een drietal auto’s het 
doelwit van vandalen. Dit maal 
zijn diepe krassen gemaakt in drie 
voertuigen in de Hornmeer. De au-
to’s stonden geparkeerd in het Ra-
meaulaantje en het Scarlattilaantje. 
De politie zoekt getuigen? Wie iets 
gezien heeft, wordt verzocht con-
tact op te nemen via 0900-8844.

Gebroken heup 
na aanrijding

Aalsmeer - Op de Oosteinder-
weg, ter hoogte van het kruispunt 
met de N196, heeft op woensdag 
9 april om tien over half twaalf in 
de ochtend een aanrijding plaats-
gevonden. Een 70 jarige vrouw uit 
Rijsenhout reed op haar snors-
cooter vanaf de brug richting Uit-
hoorn. Bij de kruising wilde zij 
oversteken. Hier werd zij omver 
gereden door een 18 jarige auto-
mobilist die op de Oosteinderweg 
aan het manoeuvreren was om op 
het juiste wegvak te komen. 
De vrouw op de scooter kwam ten 
val en is naar het ziekenhuis ver-
voerd met een op twee plaatsen 
gebroken heup en een gebroken 
sleutelbeen. De 70 jarige is extra 
gedupeerd. Ze had net een heup-
operatie achter de rug.

Lintje voor Cees Swier
Aalsmeer - Cees Swier uit 
Aalsmeer is op zaterdag 12 april in 
het gemeentehuis in Harlingen ko-
ninklijk onderscheiden bij de ope-
ning van het nieuwe vaarseizoen. 
Swier kreeg de onderscheiding bij 
zijn afscheid als voorzitter van de 
Vereniging Bruine Zeilvaart Harlin-
gen uitgereikt door de burgemees-
ter van Harlingen namens de bur-
gemeester van Aalsmeer. Hij is nu 
lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Swier was is 20 jaar lang voorzitter 
van de schippersvereniging. Als on-
afhankelijk jurist met affiniteit met 
de bruine zeilvaart was hij de juis-
te persoon om de verschillende be-
langen in de vereniging met elkaar 

te verbinden. Swier is in het dage-
lijks leven jurist.

Dagje dicht
In verband met de jaarlijkse uitrei-
king van Koninklijke onderscheidin-
gen zijn op vrijdag 25 april alle ba-
lies in het gemeentehuis de gehe-
le dag gesloten. Dit betekent dat 
het op deze dag niet mogelijk is 
om reisdocumenten, rijbewijzen e.d. 
aan te vragen of af te halen. Ook het 
loket van Werk en Inkomen (Sociale 
zaken) is gesloten. Daarnaast kun-
nen er in het gemeentehuis op deze 
datum geen huwelijken worden vol-
trokken. De overige trouwlocaties in 
Aalsmeer zijn wel beschikbaar.

SP wil in Aalsmeer meedoen met 
gemeenteraadsverkiezingen 2018

Aalsmeer - In aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezing van 19 maart 
werd de SP veelvuldig gebeld met 
de vraag waarom er in Aalsmeer en 
Kudelstaart niet op de SP gestemd 
kon worden. De SP begrijpt dat in 
Aalsmeer en Kudelstaart veel mensen 
hierover teleurgesteld zijn en vindt 
het daarom belangrijk dat deze kie-
zers een duidelijk antwoord krijgen op 
hun vraag. Aalsmeer valt momenteel 
onder de Socialistische Partij Amstel-
veen. Hieronder vallen naast Aalsmeer 
ook Ouder-Amstel en Uithoorn. Om 
mee te doen aan gemeenteraadsver-
kiezingen is een goede voorbereiding 
nodig. Dat wordt gedaan door SP le-
den die actief zijn in hun gemeente en 
goed weten wat daarbinnen speelt. 
Zij zitten in een werkgroep die wordt 

aangestuurd door een lokaal bestuur. 
SP leden zijn regelmatig te vinden op 
plekken waar ze met bewoners praten 
over de leefbaarheid van de buurt of 
over andere zaken die hen bezighou-
den. De SP hoopt in Aalsmeer mee te 
kunnen doen aan de gemeenteraads-
verkiezing in 2018. De gemeente Am-
stelveen is voorgegaan. Bij de ge-
meenteraadsverkiezingen behaalde 
de SP drie zetels! Een goed voorbeeld 
waar Aalsmeer zich aan kan optrek-
ken. Vindt u ook dat het nu tijd is om 
binnen Aalsmeer en Kudelstaart een 
actieve werkgroep en een eigen af-
delingsbestuur tot stand te brengen? 
Voor inlichtingen en opgave kan con-
tact opgenomen worden met het se-
cretariaat via 020-6436432 of amstel-
veen@sp.nl.
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Kunstgebitten en implantaten
Tandprothetische praktijk 
den Hartog houdt inloopdag
Aalsmeer - Veel Nederlanders heb-
ben een slechtpassend of verouderd 
kunstgebit. Dit gaat vaak samen met 
pijn en ongemak. Een bezoek aan 
een tandprotheticus kan dan de op-
lossing brengen. Een gebitsprothe-
se gaat gemiddeld tussen de vier tot 
acht jaar mee. Het is verstandig om 
de prothese eens in de twee jaar te 
laten controleren. Zo kunnen even-
tuele problemen verholpen worden 
door de prothese aan te passen of 
te vernieuwen, zodat het gebit weer 
lekker zit. 
Bij een prothese wordt goed geke-
ken naar de vorm en de kleur van 
de tanden en kiezen. Het moet goed 
passen bij het gezicht van de pa-
tiënt. Uiteindelijk bepaalt de patiënt 
zelf wat hij of zij het liefst wil. Er is 
nu ook de mogelijkheid om met be-
hulp van implantaten het kunstgebit 
goed vast te zetten, het zogenaam-
de ‘klikgebit’. De implantaten wor-
den in goede samenwerking met 

een implantoloog geplaatst,waarna 
de tandprotheticus de uiteindelijke 
prothese maakt. Tegenwoordig heb-
ben de zorgverzekeraars de vergoe-
ding van een prothese in het pak-
ket opgenomen. Ook voor de pro-
these op implantaten is vergoeding 
vaak mogelijk. Wie meer wilt weten 
over een kunstgebit of implantaten 
kan een afspraak maken voor vrij-
blijvende informatie en gratis ad-
vies bij Tandprothetische praktijk 
den Hartog. Natuurlijk kunt u hier 
ook terecht voor reparaties, aan-
passingen aan de prothese of ver-
vanging van een bestaande pro-
these. De Tandprothetische prak-
tijk van P. den Hartog en F. Grashuis 
is gehuisvest aan de Uiterweg 6. Op 
woensdag 23 april wordt van 9.00 
tot 14.00 uur een inloopdag gehou-
den. U kunt deze dag onder andere 
gratis en vrijblijvend uw prothese la-
ten controleren. Voor meer informa-
tie: 0297-342699.

Boten van Nederlandse bodem
Antaris en Maril Experience 
weekend bij Poelgeest
Streek - Jachthaven Poelgeest uit 
Oegstgeest staat het gehele Paas-
weekend in het teken van de Anta-
ris en Maril sloepen en tenders. Vrij-
wel de gehele collectie van deze Frie-
se werf ligt bij Poelgeest klaar voor 
een proefvaart. Het is gedurende dit 
Antaris en Maril Experience Week-
end mogelijk eens vrijblijvend ken-
nis te maken met deze mooie bo-
ten van geheel Nederlandse makelij. 
Al jaren staat de werf van Antaris en 
Maril aan de top van de Nederlandse 
markt als het gaat om innovatie, kwa-
liteit en design. Sinds het begin van 
de jaren negentig van de vorige eeuw 
is Jachthaven Poelgeest de groot-
ste dealer van de gerenommeerde 
werf en daarmee het meest complete 
sloepencentrum van de regio. Dit jaar 
is de opvallende nieuwkomer de An-

taris Fifty5. Met deze opvallende boot 
zet Antaris de lijn voort die vorig jaar 
is ingezet met de grotere zus de Six-
ty6. Dit nieuwe model van net geen 
zes meter blinkt uit op het gebied van 
design, comfort en onderhoudsvrien-
delijkheid. Maar ook de vaareigen-
schappen zijn ideaal en staan garant 
voor soepel en rustig varen. Dank-
zij nieuwe technologie zijn de boten 
fluisterstil en veroorzaken nauwelijks 
golfslag. Wilt u ook eens kennis ma-
ken met deze prachtige boten van 
Nederlandse bodem? Kom dan langs 
op het Antaris en Maril Experience 
weekend. De vloot ligt klaar op 18, 
19, 20 en 21 april van 11.00 tot 17.00 
uur bij Jachthaven Poelgeest aan de 
Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest. 
Meer informatie is te vinden op www.
poelgeest.nl.

Mindfulness trainingen bij 
Trainings Centrum Oosteinder
Aalsmeer - Al heel wat mensen 
hebben hun weg gevonden naar 
de mindfulness trainingen in The-
rapeutisch Trainings Centum Oos-
teinder in Oost. Zij hebben hand-
vatten meegekregen om stap voor 
stap beter om te kunnen gaan met 
onder andere stress situaties. Va-
ker in het ‘nu’ leven kan hierbij hel-
pen en dat is wat Mindfulness kan 
leren. In de training wordt gewerkt 
met meditatie, ontspannende yoga 
en gedragsoefeningen uit de Boed-
dhistische en westerse psychologie. 
Wings & Footprints biedt in samen-
werking met TCO de 8 weken du-
rende training aan, zoals Jon Kabat 
Zinn deze meer dan 30 jaar geleden 
ontwikkelde. 

Mindfulness kan mensen, die veel 
piekeren of met negatieve aanhou-
dende stress en stemmingswisselin-
gen te kampen hebben, op weg hel-
pen beter hiermee om te leren gaan. 
Oude patronen kunnen hardnekkig 
zijn en met name van deze belem-
merende oude patronen heeft men 
vaak veel last. Het kost veel tijd, trai-
ning en liefdevolle aandacht om an-
ders met deze patronen om te le-
ren gaan. De deelnemer krijgt dan 
ook oefen cd’s en een werkboek 
mee om thuis te kunnen oefenen. 
Ook heeft de training wat te bieden 
aan mensen die willen leren bewus-
ter in het leven te staan en het in-
zicht in hun lichamelijk en geeste-

lijk functioneren willen vergroten. 
Met Mindfulness wordt een stap-
je gezet om als een vrijer en meer 
ontspannen mens het leven ten vol-
le te leven. De basistraining wordt 
begeleid door Joke van der Zwaan, 
al jaren gespecialiseerd in yoga- en 
meditatietechnieken en gecertifi-
ceerd mindfulness trainer bij Wings 
& Footprints. Marianne Buskermo-
len, oprichter van TCO en reeds 30 
jaar werkzaam als psychosomatisch 
oefentherapeut, gespecialiseerd in 
stressreductie, zal regelmatig aan-
wezig zijn bij deze training en een 
bijdrage leveren op het gebied van 
psychosomatiek. De mindfulness 
training start op 8 mei en vindt op 
acht donderdagavonden (weke-
lijks) plaats van 19.45 tot 22.00 uur. 
Bij voldoende belangstelling kan er 
vanaf 6 mei ook op de dinsdagoch-
tenden een training starten. De kos-
ten zijn 320 euro en dit bedrag is in-
clusief werkboek, digitale teksten, 
meditatie cd’s, introductiegesprek 
(indien gewenst), intakegesprek en 
terugkomavond of -ochtend. Meer 
informatie: www.wingsandfoot-
prints.nl en www.tco-aalsmeer.nl. 
Op beide sites kunnen belangstel-
lenden zich via een aanmeldformu-
lier voor de training aanmelden. Vra-
gen? Mail of bel naar: info@Wings-
andfoortprints.nl en 06-23861976. 
Het is ook mogelijk een afspraak te 
maken voor een vrijblijvend intro-
ductiegesprek.

Nieuw: Kinderkookcafé 
SuperChefs in Kudelstaart
Kudelstaart - De laatste tijd is ko-
ken door kinderen een actueel item 
in de media. Overheden, ook op Eu-
ropees niveau, vinden het belang-
rijk dat kinderen leren hoe ze ge-
zond kunnen kiezen, kopen, koken 
en eten. Omdat deze visie helemaal 
past bij die van de eigenaren van 
Home with Joy en Diëtheek Amstel-
veen-Uithoorn worden binnenkort 
in Kudelstaart kooklessen gegeven. 
Op de locatie van Home With Joy 
gaan de kids gedurende 8 weken 
aan de slag met de kookcursus Su-
perChefs, bekend van tv-kok Pier-
re Wind. De benodigde groenten en 
kruiden worden zoveel mogelijk uit 
de kas en kruidentuin gehaald. 

De kinderen mogen dit natuurlijk 
zelf doen. Elke week koken ze in 
kleine groepjes diverse recepten, 
die ze na afloop gezamenlijk gaan 
proeven. Het accent komt te lig-
gen op goed en gezond leren kie-
zen en koken en na afloop krijgen ze 
een heus kookdiploma. Het kinder-
kookcafé is bestemd voor tieners uit 
groep 7 en 8 van de basisschool en 
wwordt gegeven door Ria Bouwhuis 

en Joyce Amelsbeek. Joyce, eige-
naar van Home with Joy, heeft van 
haar hobby haar werk gemaakt. Ze 
organiseert regelmatig kookwork-
shops, geeft culinaire kinderfeest-
jes en zou het liefst alle kinderen 
willen leren hoe lekker je kunt eten 
met onder andere verse groenten 
en fruit. Ze beschikt over een mooie 
werkruimte met groentetuin en kas 
aan de Bilderdammerweg 62. Daar-
naast maakt ze zelf ook produc-
ten. Zo stond ze afgelopen week-
end op de Amstelfair in Nieuw-
veen. De in Kudelstaart woonachti-
ge diëtiste Ria Bouwhuis werkt van-
uit de ruimte van de fyiostherapie in 
Sportcentrum Amstelhof De Kwakel. 
Ria vindt het belangrijk dat kinde-
ren weten wat ze eten en waar het 
vandaan komt. Samen koken schept 
een band en is gezellig. Daarom is 
ze erg enthousiast om samen met 
Joyce aan de slag te gaan met het 
kinderkookcafé SuperChefs! Voor 
meer informatie: Dietheek: www.
Dietheek.nl, r.bouwhuis@dietheek.
nl of 06-13235134. Home with Joy: 
www.homewithjoy.nl, Joyce Amels-
beek, tel. 06-54908992.

Euro spaargeld cadeau bij 
betaalrekening RegioBank
Kudelstaart - In deze tijd is het ex-
tra prettig om een bank te hebben 
waar ze u kennen. Waar u geen re-
keningnummer bent en u altijd kunt 
binnenlopen voor een goed advies. 
En waar u zelf bepaalt hoe u uw 
bankzaken wilt regelen. Wilt u ook 
blij zijn met uw bank? D

an is RegioBank een aanrader. Nu 
helemaal, want u krijgt 50 euro 
spaargeld cadeau als u een betaal-
rekening opent. Vraag hiervoor naar 
de voorwaarden. Bij RegioBank bent 
u altijd welkom. Voor een persoon-
lijk advies of gewoon omdat u een 
vraag heeft. En dat is wat klanten 
waarderen. Een bank in de buurt. 
Met een Adviseur die u kent en uw 
taal spreekt. En met goede produc-
ten met heldere voorwaarden en 
gunstige tarieven. Zoals bij Plus Be-
talen. Een voordelig betaalpakket 
waarmee u uw bankzaken regelt zo-
als u dat wilt. 

Een complete betaalrekening 
Bij de betaalrekening krijgt u alles 

wat u nodig heeft om uw bankzaken 
te regelen, zoals u dat wilt. Daar be-
taalt u niets extra’s voor. U kunt nu 
bijvoorbeeld de gratis app downloa-
den voor Mobiel Bankieren. 

Met deze app heeft u RegioBank in 
uw binnenzak, kunt u overal uw sal-
do checken en meteen geld over-
maken. Daarnaast krijgt u een We-
reldpas, en kunt u uw betalingen 
makkelijk regelen via Internet Ban-
kieren en iDeal. Maakt u liever ge-
bruik van overschrijvingsformulie-
ren en papieren afschriften, dan kan 
dat natuurlijk ook! Wat u ook kiest, u 
kunt altijd bij RegioBank terecht om 
uw bankzaken te regelen. 

Wilt u zich ook welkom voelen en de 
persoonlijke service van RegioBank 
ervaren? Kom dan naar de Regio-
Bank in het winkelcentrum van Ku-
delstaart. Een betaalrekening ope-
nen is een fluitje van een cent. U 
heeft er geen omkijken naar. Kijk 
ook op www.regiobank.nl voor meer 
informatie.

75+ Club te gast bij 
Visserijbedrijf Rekelhof
Aalsmeer - Woensdag 9 april was 
de 75+ club van de Stichting Vrien-
den van Zorgcentrum Aelsmeer te 
gast bij Visserijbedrijf Rekelhof in 
Kudelstaart (143 jaar oud). Meer 
dan 60 personen waren aanwezig, 
een ongekende opkomst! De 75+ 
club bestaat uit zo’n 50 Aalsmeer-
se bedrijven die ouder zijn dan 75 
jaar en jaarlijks een bedrag doneren 
om de 75+ers in Aalsmeer ‘dagen 
met een gouden randje’ te bezor-
gen. Het gezelschap werd hartelijk 
ontvangen door Theo en zijn vrouw 
Marjon. Theo is de vierde genera-
tie beroepsvissers. Zijn overgroot-
vader Kees trouwde in 1871 en op 
de huwelijksakte staat vermeld dat 
hij van beroep visser is. Op humo-
ristische wijze vertelde Theo over 
zijn vak en trots toonde hij zijn twee 
vissersboten en een aantal vissen 
dat in zijn netten terecht is geko-
men: een baars, meerval, voorn, een 
paar krabben en natuurlijk een dik-
ke paling. Onder het genot van een 

drankje en een toastje paling stel-
de voorzitter Berry Philippa een aan-
tal quizvragen over vis. Onbetwiste 
winnaar werd Patrick Spaander van 
Foto de Boer. Vervolgens verplaats-
te de groep zich naar het senioren-
restaurant in het wijksteunpunt van 
Mijnsheerlyckheid waar directeur 
Jan Dreschler de aanwezigen wel-
kom heette en uitleg gaf over het 
nieuwe complex. Daarna hield Theo 
nog een presentatie over de paling 
en de palingvisserij, waarin hij ‘het 
geheim van de paling’ uit de doe-
ken deed. Na afloop van deze pre-
sentatie bouwden de koks van 
Mijnsheerlyckheid en Zorgcentrum 
Aelsmeer een prachtig buffet op 
waar vis een prominente plaats in-
nam, maar ook vleesgerechten niet 
ontbraken. Eenieder liet het zich 
goed smaken. Intussen werd er ge-
noeglijk geconverseerd. Rond 20.00 
uur gingen de gasten naar huis en 
keerde in het seniorencomplex de 
rust weer terug.

Gekkiggeit bij Welkom Thuis 
tijdens Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen 10 april vond 
de 17e editie plaats van de netwerk-
bijeenkomst Borrel Aalsmeer in res-
taurant Welkom Thuis aan de West-
einderplassen met 110 deelnemers. 
Het concept Netwerken met een 
knipoog had dit keer een ondeu-
gende ondertoon. De twee Candy 
Boys, Mike en Danny, serveerden 
bitterballen en mochten ook de vrij-
kaarten verloten voor de voorstel-
ling van The London Knights die af-
gelopen vrijdag te zien was in het 
Crown Theater. Zanger Rob Ronalds 
bracht de deelnemers in Après-ski 
sfeer en Kunstenaar Dion V ver-
toonde zijn artistieke kunsten op 
locatie door twee kunstwerken te 
maken. Het programma werd door 

Jacqueline Zekveld met de camera 
vastgelegd. Prof Drabb maakte in-
druk met een rapportcijfer 8 door op 
het podium een hand te lezen. De 
mystery guest was Huub van Schaik 
die samen met 2 geiten van kinder-
boerderij Boerenvreugd op het po-
dium kwam pitchen. Het was een 
bijzonder tafereel dit keer in Wel-
kom Thuis. De foto’s staan online 
op www.borrelaalsmeer.nl. Op 8 mei 
vindt de volgende netwerkbijeen-
komst plaats. Het netwerken blijft 
voorop staan, maar dit keer met een 
serieuze knipoog gezien de veiling 
van 10 mooie producten en dien-
sten voor het goede doel: Free a Girl 
www.freeagirl.nl 
Foto: Fotostudio Jacqueline

Aalsmeer - Goed nieuws van de 
Vereniging van Aalsmeerse Bloe-
menzegelwinkeliers! In dit feestelij-
ke jaar, waarin het 60 jarig bestaan 
wordt gevierd, kan een nieuw lid 
welkom geheten worden. De Jamin 
in de Ophelialaan is sinds afgelopen 
week lid geworden. 

Bij deze ‘smakelijke’ winkelier krijgt 
men in het vervolg dus ook bloe-
menzegels. Reden te meer om ook 
bij deze winkelier uw aankopen te 
doen. Hoe meer bloemenzegels u 
spaart, des te eerder heeft u een 
spaarkaart vol, die ook dit jaar weer 
een lot is. Iedere maand trakteren 
de bloemenzegels hun trouwe klan-
ten en aan het einde van het jaar 
zijn er grote prijzen te winnen!

Nieuw lid met Bloemenzegels
Cadeaubonnen
In april zijn 20 cadeaubonnen van 5 
euro uitgereikt door de Bloemenze-
gelwinkeliers, De gelukkigen zijn:
L.T. v.d. Berg - Werven 1, H. v.d. 
Broeck - Bellefleurstraat 9, Van 
Dam - Aalsmeerderwegdijk 409, R. 
Drost - Uiterweg 85, B.C. Eveleens-
Tas - Praamplein 24a, H. Goossens 
- Staartmees 24, Heyerman - Roer-
domplaan 101, E. Hilverda - Stom-
meerweg 6, Houtkoop - Vosselaan 
34, Van Iperen - Zijdstraat 3, B. Kooy 
- Bilderdammerweg 2a, M. de Moor 
- Uiterweg 395 WS 2, N. Musika - 
Vuurlijn 23 b, De Niet - Kerkweg 27, 
M. van der Ree - Julianalaan 19, E. 
Snijder - Archimedeslaan 16, Spring 
in ‘t Veld - Ringvaartzijde 14, A. v. 
Willegen - Aalsmeerderweg 175.

Expositie Reint Baarda en Monic 
Persoon nog tot eind april
Aalsmeer - Nog deze maand kan 
een bezoek gebracht worden aan de 
expositie van de Aalsmeerse fotogra-
fe Monic Persoon en de in Amster-
dam wonende fotograaf Reint Baar-
da in het kantoor van Eveleens make-
laars aan de Punterstraat 2 in het cen-
trum. Veel belangstelling is er voor de 
Aalsmeerse huisjes van Reint, door 
de bijzondere manier van bewerken 
en het uit zijn omgeving halen van 
het betreffende pand, is het voor de 
kijker een uitdaging om uit te zoeken 
welk Aalsmeers huis de foto betreft. 
Maar ook de vier seizoenen, een se-
rie van twaalf zelfportretten van Mo-

nic waarin zij de seizoenen verbeeld, 
is absoluut een bezoek aan het kan-
toor waard. Aan dit project is een jaar 
rond gewerkt, waarin zij ieder sei-
zoen op pad gingen op zoek naar ge-
schikte plekken, bloemen en acces-
soires die het betreffende seizoen 
konden helpen verbeelden. De foto’s 
zijn dan ook een samenstelling van 
vele foto’s, niets is echt. De fotogra-
fie is van Monic, de beeldbewerking 
voornamelijk door Reint gedaan. De 
expositie is nog tot 30 april te bezich-
tigen van maandag tot en met vrijdag 
tussen 9.00 en 17.30 uur en op zater-
dag van 10.00 tot 13.00 uur.

Aanstaande zaterdag 19 april
Marianne Knecht vertelt in 
Boekhuis over Texelschade
Aalsmeer - Vogels in een zwerm 
oriënteren zich altijd op zes van 
hun soortgenoten. Volgens sociolo-
gen zijn zes mensen via één hand-
druk verbonden met de rest van de 
wereld. In Texelschade, het nieuwe 
boek van de Aalsmeerse schrijfster 
Marianne Knecht, zijn zes personen 
lang na ‘de Opstand der Georgiërs’ 
opnieuw op het eiland. In een moza-
iekvertelling komen van alle betrok-
ken partijen de oorlogsherinnerin-
gen aan deze bloedige opstand (van 
Sovjetsoldaten in gedwongen Duit-
se krijgsdienst) weer boven, zodra 
er een Russisch schip in de haven 
van Oudeschild verschijnt. Het ver-
haal speelt zich af tijdens de zoge-
heten hondsdagen. Wanneer er aan 
het eind van hun verblijf een kind 
wordt vermist, ontvouwt zich op ver-
rassende wijze een gedeeld belang 
tussen de zes personages, waardoor 

hun aanwezigheid in een heel an-
der daglicht komt te staan. Het boek 
beschrijft hoe de Georgiërs voch-
ten in het uniform van de vijand en 
geeft met veel aandacht voor histori-
sche details inzicht in moeilijke keu-
zes in oorlogstijd. Marianne Knecht 
is freelance journalist en auteur van 
twee romans en diverse kinderver-
halen en gedichten. De in Amster-
dam geboren en in Aalsmeer woon-
achtige schrijfster groeide op tijdens 
de invloedssfeer van de koude oor-
log, met een Nederlandse vader en 
een Oekraïense moeder. Deze perio-
de beschrijft ze in haar eerste roman 
De lijfeigenen. Aanstaande zaterdag 
19 april vertelt Marianne Knecht om 
15.30 uur in Boekhuis Aalsmeer in de 
Zijdstraat 12 over haar nieuwe boek. 
Aansluitend zal zij signeren. U bent 
van harte welkom om te komen luis-
teren, de toegang is gratis. 
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