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Elektromonteur
gezocht
Ben jij onze nieuwe collega?

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

Powered by team Karin Eveleens
eveleens.nl

DEEN spareribs
Indisch of piri piri
500 gram

Deze actie is geldig
van woensdag 26 t/m
zondag 30 april 2017
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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Schade?
Welke schade?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen breed draagvlak:
Afvalplan van de baan!
Aalsmeer - Een opmerkelijk voorstel van het CDA en AB afgelopen
donderdag 20 april bij aanvang van
de raadsvergadering. De twee coalitiepartijen stelden voor het afvalplan
van de agenda te halen. Als reden
gaven de fracties op dat er op dit
moment te weinig draagvlak is voor
een nieuw afvalinzamelingsysteem.
Het afvalplan zou met het CDA en
AB als voorstanders en PACT en de
VVD, de oppositie, als tegenstanders met twaalf stemmen voor en
tien stemmen tegen aangenomen
worden. Het afvalplan is twee keer
aan de orde gekomen tijdens commissievergaderingen en beide keren stonden de fracties qua nieuwe vorm van inzameling lijnrecht tegenover elkaar. Er is zelfs een extra overleg geweest met alle vier
de fracties om tot een compromis
te komen, maar ook toen kon geen
overeenstemming bereikt worden.
“Volgens het CDA zitten er vooral
voordelen aan het nieuwe afvalinzamelsysteem. Toch hebben wij begrip
voor de koudwatervrees bij andere
politieke partijen. Bij het invoeren
van een dergelijk systeem is draagvlak heel belangrijk. Zowel bij inwoners als bij politieke partijen. Op dit
moment merken we dat dit draagvlak er nog niet is. Daarom achten wij het niet verstandig het nieuwe systeem nu in te voeren”, aldus
fractievoorzitter Dirk van Willegen.
AB gaf aan deze mening te delen.
“Een ambitieus plan verdient breed
draagvlak in de gemeente”, aldus

fractievoorzitter Helma Persoon. Zowel de VVD als PACT reageerden
ietwat boos en vol verbazing op het
voorstel om het afvalplan voorlopig in de wacht te zetten. “Het verbaast mij zeer”, zo zei fractievoorzitter Robert van Rijn van de VVD.
“Een gemeenteraad moet besluiten
nemen, soms ook met twaalf tegen
tien. We moeten af van dat beeld. Je
kunt niet na twee maanden werken
en overleg hierover geen besluit nemen. Ondenkbaar en onbegrijpelijk.”
De VVD is overigens wel blij dat het
afvalplan vooralsnog ‘naar de prullenbak’ is geholpen.
Teun Treur: “De VVD is voor het beter scheiden van afval en een goed
voorstel daarvoor zullen wij van harte ondersteunen. Maar dit voorstel
kende velen haken en ogen.” Ronald
Fransen van PACT vond dat de beide fracties wegliepen voor hun verantwoordelijkheid. “Stuitend, een
wanvertoning.” Ook PACT vindt het
eveneens goed dat het plan terug
naar de tekentafel gaat. “Maar de
manier waarop dit is gegaan, verdient geen schoonheidsprijs voor
het gemeentebestuur. Dat doen
we niet goed”, aldus fractievoorzitter Fransen. Zowel de VVD als PACT
beraden zich nog over mogelijke
vervolgmaatregelen, mogelijk in de
vorm van een motie. Dit jaar komt
het (nieuwe) afvalplan niet meer op
de agenda. CDA en AB hebben aangegeven dat het plan deze collegeperiode in het geheel niet meer be-

sproken hoeft te worden. Het zou
dus zo maar een verkiezingsitem
kunnen worden in 2018.
VVA en zwemdiploma
De vlammende start ging na het besluit om het afvalplan voorlopig niet
te behandelen over in een rustig en
ordelijk verloop van de vergadering,
die inclusief vragen en drie moties om kwart over tien afgehamerd
kon worden. Het VVA-terrein aan
de Dreef gaat opgeschoond worden en er wordt alvast een bouwweg aangelegd, een deel van de oude gemeentewerf gaat verhuurbaar
gemaakt worden voor de EHBO en
de stichting Marokkaanse Gemeenschap en er wordt een budget van
50.000 euro beschikbaar gesteld
om zwemlessen voor het behalen
van het zwemdiploma A voor kinderen uit minimagezinnen te vergoeden. Over het project De Tuinen van Aalsmeer was enige verwarring vanwege een foute formulering in het voorstel. Er staat collegefracties, maar dit moet het college zijn. PACT en de VVD hadden
even het gevoel buiten gesloten te
zijn geweest in een overleg. De coalitie wel geïnformeerd en de oppositie niet. AB en CDA lieten weten niet geconsulteerd te zijn. Wethouder Jop Kluis gaf het verlossende woord: Een schrijffout, meer niet.
Daarna ook goedgekeurd. Deze en
volgende week geen vergaderingen.
De commissies komen weer bijeen
op dinsdag 9 en donderdag 11 mei.

“Gemeente, zorg dat CIF doet wat afgesproken is”

Oproep Buurters: Ook de
Uiterweg wil glasvezel!
Aalsmeer -Een hoopgevend bericht in de Nieuwe Meerbode af-

gelopen week: ‘Start fase drie verbetering leidingen op de Uiterweg.

Ook zal er glasvezel worden aangelegd’. Helaas hebben bewoners heel

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.
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Gaat nieuw inzamelingsysteem verkiezingsitem worden?
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Aalsmeer: Omg. Zwarteweg, Clusiusstraat (180 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Hell’s Fury terug
in Oosteinde
Aalsmeer - Maandag 24 april is in
de ochtend het monument Hell’s
Fury in het plantsoen bij de G. den
andere berichten bereikt: CIF heeft
zich teruggetrokken uit het samenwerkingsverband voor het aanleggen/vernieuwen van kabels en leidingen en heeft aangekondigd geen
glasvezel meer te zullen aanleggen
op het resterende deel van de Uiterweg. Zoals het er nu naar uitziet
zal de gehele Uiterweg niet worden
aangesloten op het glasvezelnetwerk, omdat CIF heeft besloten dat
een en ander niet rendabel is. Dit
op grond van een door hen uitgevoerd onderzoek waarvan heel veel
Buurters het bestaan niet weten. De
Uiterweg is toch niet zo veel verschillend van de Oosteinderweg of
Aalsmeerderweg? Allemaal lintbebouwing en dus voor CIF niet economisch aantrekkelijk, maar binnenkort wel essentiële infrastructuur. Denk eens aan alle (toekomstige) watersporttoeristen! Al twee jaar
is er gewerkt aan de eerste helft van
de Uiterweg, compleet met stoplichten, gevaarlijke verkeerssituaties en
oponthoud. Voor een goede zaak,
dachten de bewoners. Heeft de gemeente Aalsmeer niet al in 2011
beloofd dat heel Aalsmeer glasvezel zou krijgen? Vooral in het laatste deel van de Uiterweg zijn er veel
klachten over de beroerde interneten televisie-ontvangst, als gevolg
van de slechte bekabeling. Nu ligt
een deel van de weg alweer open;
binnen drie maanden moet deze
fase afgerond zijn. Alles weer netjes dicht met nieuwe trottoirs. Maar
waarschijnlijk zonder glasvezel. De

Hertoglaan in Nieuw-Oosteinde teruggeplaatst. In het najaar van 2016
is het monument vernield en vervolgens weggehaald. Nu is het monument dus weer op zijn oude plek teruggezet. Op 4 mei vindt weer traditiegetrouw de dodenherdenking
plaats bij het monument.
bewoners doen een (nood)oproep:
“Gemeente Aalsmeer, zorgt u alstublieft dat CIF doet wat het in 2011
heeft afgesproken, en wat u ons beloofd heeft. Er is een positief saldo van ruim vier miljoen bij de gemeente. Besteed hiervan een beetje
om zo snel mogelijk ook de mantelbuis voor glasvezel te laten leggen
nu de weg open ligt. Het zou toch
jammer zijn als dat later nog moet
gebeuren en alles weer open moet?
Dat gaat veel meer geld kosten!”
Deze oproep wordt gedaan door:
Anja Koek, Jan de Rooij, Bas en Katelijne van Otterloo en de kinderen,
Judith Keessen, Ada Bezemer, Erik
Verbeek, Rene en Ellen Heeren, Jur
den Hamer, Hylke Dries, Bas Willems, Jeroen Kuijpers en Henriet Hooning, Arnaud Brouwer, Marjan Brouwer, Jordy Brouwer, Bram
Brouwer, Annelies Hansen, Tim, André, Elly en Yara Alderden, Jaap en
Trees van Driel, Gerard J. Hansen,
Martin en Lisette Jesaijes-Teeken,
Marianne de Wilde, Lies van der
Zijden, Pieter Vreeken, Ivo, Juliette, Bas en Bjorn Everts, Vincent van
Engelen, Nicola Waterman, Danny
Lanser, Jac en Wil Jongkind, Connie
LaFleur, Peter en Marga Voortman,
Anna-Maria en Edward Mantel en
twee pubers die glasvezel eisen,
Paula en Robert de Jong en kinderen, Door en Mark Heeren, Heleen
van Haaften, Gerard, Diana van Egmond en ongetwijfeld vele andere
Buurters.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan
van de Helende Meesters 8 Amstelveen,
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek
Amsterdam, tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het
antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische,
juridische en emotionele ondersteuning
aan slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen. U kunt
bij ons terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
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Begra Bijbelstudie

- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten omen
10u.
en 16.30u.
Verspreiding
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Protestantse
Gem. Nederland
0251-674433
- Tel.
Open
Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Dienst met ds. Eikelenboom.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Bijbelstudie-avonden in gebouw
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Heliomare, Zwarteweg 98. BijZondag 10u. dienst
met prop.
eenkomst op maandag 1 mei om
WWW.MEERBODE.NL
H.N. Visser, Amsterdam. Orga20u.
nist: R. van Delft.
Radio-uitzendingen
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg - De kerken en gemeenten verzor372. Zondag 10u. Dienst met ds.
gen voor Radio Aalsmeer wekeC. van Dam. Organist: M. Noorlijks uitzendingen. Zondag van
dam.
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
. Levend Evangelie Gemeente
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst, spre-

Nederlandse hits
in Inloopcentrum
Aalsmeer - Bekende artiesten zoals Ronnie Tober, Willeke Alberti,
Corrie Konings en Bonnie St. Claire hadden hits in de jaren zeventig. Dit is nog maar een kleine selectie van bekende zangers en zangeressen die Nederland rijk is. Tijdens de bijeenkomst voor senioren in het Inloopcentrum gaat gekeken worden naar een compilatie van verschillende hits uit de jaren zeventig. Waarschijnlijk heeft u
nog gedanst op één van de nummers. Vrijdag 28 april staat de koffie klaar vanaf 14.30 uur bij het Inloopcentrum in gebouw Irene in de
Kanaalstraat 12. Er is ook de mogelijkheid om vanaf 12.30 uur mee te
lunchen, de kosten zijn 3 euro. Voor
vragen kan gebeld worden naar 0622468574.

Engelse klassiekers. Het repertoire
van Route 66 reikt veel verder dan
dat. De naam van het koor zegt natuurlijk al het een en ander: jeugdsentiment! En dat in de Ontmoetingskerk!
Voor de kosten hoeft u het niet te laten, die bedragen 10 euro per kaartje (prijs is inclusief één drankje),
waarvoor een avond lang herkenbaar muzikaal genot wordt geboden. Kaarten zijn te bestellen door
een email te sturen naar vrijheid@
pknrijsenhout.nl, onder vermelding
van naam, telefoon, en aantal kaartjes, via de inschrijflijst in de hal van
de kerk, bel met 06-51535056 of
koop kaarten voor aanvang van het
concert in de hal van de kerk.

‘Breinstorm’ in
Crown Theater
Aalsmeer - Op maandag 22 mei organiseert de Rotary Club Aalsmeer
Uithoorn een plezierige, informatieve, verrassende, betaalbare, enthousiaste, humorvolle avond in het grote theater van Studio’s Aalsmeer.
Professor Erik Scherder is bereid
gevonden een informatieve lezing te
houden. Dat doet hij met enthousiasme en vakkundigheid waardoor
hij een ingewikkeld onderwerp weet
over te brengen op de luisteraars. Hij
doet dit voor het goede doel, de Hersenbank. U wordt er dus rijker van
in kennis en draagt bij aan het onderzoek van de Hersenbank. De lezing ‘Breinstorm’ begint om 20.00
uur. Boek snel uw kaarten via www.
amsterdamsebosgolf.nl. De Rotary
Club Aalsmeer-Uithoorn organiseert
op 4 juli ook het Amsterdamse Bos
Golf toernooi, waarvan de opbrengst
eveneens is voor de Hersenbank.

RAADHUISPLEIN
De herdenking vindt plaats bij de gedenksteen voor
de gevallenen bij de ingang van het gemeentehuis.
19.35 uur start plechtigheid met muziek van muziekvereniging Flora
onder leiding van Erwin ter Bogt
19.40 uur Aankomst stoet: de burgemeester en de afgevaardigde van
de gemeenteraad, afgevaardigden van de KBO namens de
ouderen van Aalsmeer, afgevaardigden van Stichting 4 en
5 mei en de Veteranen van Aalsmeer, leerlingen van de
basisscholen Samen Een en De Brug namens de jongeren van
Aalsmeer en de familieleden van de gesneuvelden. De stoet
wordt begeleid door scouts van de Scouting Wiol & Willem
Barendsz.
19.45 uur Gedichten leerlingen en toespraak burgemeester
19.59 uur Taptoe signaal door Franka du Pau
20.00 uur Twee minuten stilte. Gevolgd door Wilhelmus en kransleggingen
20.10 uur Koffie in het gemeentehuis
20.30 uur Korte documentaire over Aalsmeer in de Tweede Wereldoorlog
gemaakt voor leerlingen in het basisonderwijs.
KUDELSTAART
De herdenking vindt plaats bij het monument
‘De Propeller’ aan de Schweitzerstraat.
19.30 uur Start plechtigheid met muziek van muziekvereniging
Aalsmeers Harmonie onder leiding van Michiel de Boer
19.35 uur Welkomstwoord door de heer Overbeek namens de
Dorpsraad Kudelstaart
19.38 uur Muziek en voordrachten door leerlingen van O.B.S Kudelstaart,
de Graankorrel en de Antoniusschool
19.50 uur Toespraak de heer Kuin namens het gemeentebestuur
19.55 uur Muziek van Aalsmeers Harmonie
19.59 uur Taptoe door Martijn de Vries
20.00 uur Twee minuten stilte. Gevolgd door Wilhelmus en kransleggingen
20.10 uur Koffie in het Dorpshuis
OOSTEINDE
De herdenking in Oosteinde vindt plaats bij het monument
‘Hell’s Fury’ aan het plantsoen aan de H. Buismalaan.
19.20 uur Start plechtigheid met muziek van Aalsmeers mannenkoor
Con Amore onder leiding van Theo van der Hoorn
19.30 uur Welkomstwoord door de heer Van Bloemen namens
het wijkbestuur
19.32 uur Toespraak de heer Van Coolwijk namens de veteranen
19.35 uur Zang Aalsmeers mannenkoor Con Amore
19.41 uur Gedichten jongeren onder leiding van Tessa Oosterhof
19.50 uur Toespraak mevrouw Hauet namens het gemeentebestuur.
Toespraak de heer Van Bloemen namens het wijkbestuur
19.55 uur Zang Aalsmeer mannenkoor Con Amore
19.59 uur Taptoe door Boet Kaaijk
20.00 uur Twee minuten stilte. Gevolgd door Wilhelmus en kransleggingen
20.10 uur Koffie in De Mikado

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

Uitgave
weg van:
751, Rijsenhout. Zondag
GOUW
10u.Uitgevers
Dienst B.V.
met ds. H. van WinHaarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
kelhoff uit Wateringen en 16.30u.
Dienst
met ds. J.A.C. Weij.
130e
jaargang

Aanleveren
van jaar
kopijen zondagskinderen 0-3
Dinsdag
voor 15.00
school voor
jeugduur
basisschool.
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Doopsgezinde
Gemeente
Maximum
aantal
woorden:
300 10u.
- Zijdstraat 55. Zondag
Redactie:
0297-341900
Dienst met ds. Yko van der
Jacqueline
Kristelijn Jeannette NoGroot. Collecte:
Mobiel
elhuis. 06-37418988
Oppas op aanvraag: op-

Rijsenhout - Evenals vorig jaar
wordt op zaterdagavond 6 mei vanaf
20.00 uur een heerlijk Bevrijdingsconcert georganiseerd met medewerking van het koor Route 66 onder leiding van Rob van Dijk. Gerekend kan worden op een geweldige
muzikale avond met het gemengde
koor van zeventig leden. Nieuw in
het programma is de meezingsessie van de bekende oude Engelse
oorlogsliedjes, een zeer gevarieerd
aanbod. Natuurlijk zijn er de gebruikelijke herkenbare nummers die bij
deze tijd horen, zoals ‘Lily Marlene’,
‘The white cliffs of Dover’, en natuurlijk ‘We’ll meet again’. Na de pauze
speelt Rob van Dijk op het mooie orgel ‘Rule Brittania’, een medley van
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KERKDIENSTEN

Aalsmeer - In het kader van de Nationale Herdenking van de gevallenen
in de Tweede Wereldoorlog zijn er in de gemeente op donderdag 4 mei verschillende herdenkingsbijeenkomsten.

DIERENARTS
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Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Super Droomdag voor
gezin uit Kudelstaart
Kudelstaart - Zaterdag 22 april
was een mooie dag voor Chantal en
Jeroen en hun kinderen Charlotte,
Diederick, Christijan en Frédérique
uit Kudelstaart. Op uitnodiging van
Stichting Droomdag gingen zij hun
Droomdag beleven. Aanleiding van
deze dagen is de ziekte van één
van de ouders in het gezin. In alle vroegte werden zij met een bus
opgehaald door twee vrijwilligsters
van de stichting. Zij waren al eerder bij het gezin geweest om door
een intakegesprek alle nog niet vervulde dromen te achterhalen. Deze
dag vond plaats in Center Parcs De
Eemhof in Zeewolde waar Stichting
Opkikker de gastheer was. Daar
werden zij ontvangen door een lakei waar zij mochten kiezen onder
welk applaus zij over de rode loper naar binnen wilden. Hard, zacht,
een wave- of dansend applaus; het
maakte niet uit want alle vrijwilligers
van deze dag deden allemaal mee.
Er was iets te drinken en een gebakje naar keuze. Keppie en Vlinder
deden het entertainment en wisten
“gewoon” namen van het gezin te
raden. Na het welkomstwoord gingen zij op pad. Allereerst werden
de mannen verwacht bij de motoren waar zij op een motor naar keuze met brullende motoren het park
afreden. De dames werden verblijd

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 3
mei houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie inloop in gebouw de Spil aan de Spilstraat 5,
zijstraat van de Bilderdammerweg.
De aanvang is 10.00 uur. Iedereen
is welkom en de toegang is gratis. Koffie en thee staan klaar. Er
zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven aan zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens
te hebben. U/jij komt toch ook en
neem gerust iemand mee.

Oud papier voor
Con Amore
Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor
Con Amore heeft op de eerste maandag van de maand een container
staan op de parkeerplaats van The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Deze container kan gevuld worden
met oud papier, karton en verpakkingsmateriaal door particulieren en
bedrijven. De opbrengst komt ten
goed aan de koorkas. Op maandag
1 mei staat de container klaar van
10.00 tot 19.00 uur. Voor inlichtingen:
Arie Koningen, tel. 0297-323847.

met een bezoekje aan de beautysalon waar zij heerlijk in de watten
werden gelegd. De afsluiter van de
ochtend was een vlucht in een helikopter. Helemaal geweldig. Na een
lunchbuffet was er een chocoladeworkshop in het Smulhuis. Er werden heerlijke bonbons gemaakt.
Een bezoek aan de knuffelkonijnen
die het heerlijk vonden om geaaid
te worden. Ter afsluiting was er een
fotoshoot ter herinnering. Na afloop nog een extraatje voor Jeroen
en Charlotte en Christijan; zij mochten met zijn drieën meerijden in een
sportauto terwijl Diederick op de
politiemotor mocht zitten en uitleg
kreeg van de politieagent. En ook
Keppie en Vlinder waren er weer
bij. Inmiddels was er in de zaal een
mooi feestje aan de gang en een lasershow. Na een afsluitend diner
met spectaculair dessert was het
tijd om naar huis te gaan. Maar niet
zonder een afscheidscadeau van de
vrijwilligers van Stichting Droomdag. Waarmee de kinderen nog hopelijk heel vaak over deze dag dromen. Alle, maar dan ook alle vrijwilligers die er deze dag waren vormden wederom dansend en zingend
een erehaag en wensten het gezin
een goede reis. Een mooi afscheid
en de vrijwilligers komen nog één
keer bij het gezin op bezoek om foto’s en een dvd te brengen die zij
van de hele dag gemaakt hebben.
Stichting droomdag verzorgt een
onvergetelijk geheel verzorgde (te)
gekke dag voor een gezin waarvan
een ouder kankerpatiënt/levensbedreigend/langdurig ziek is. Hierbij
staan de dromen van het gezin centraal. Het jongste kind van het gezin moet onder de zestien jaar zijn .
Bron: Ilonka Wielders PR Stichting
Droomdag.

Relatiecafé in
Oude Veiling
Aalsmeer - Vanaf het moment dat
de beslissing voor een scheiding of
het beëindigen van een relatie is
genomen komt er veel op je af. Hoe
moet het met de kinderen, of het
huis? Hoe houd je overzicht in deze periode waarin ook veel emotie
speelt? Op dinsdag 2 mei om 20.00
uur vindt het relatiecafé plaats in De
Oude Veiling in de Marktstraat 19.
Dit themacafé wordt georganiseerd
door Vita Amstelland in samenwerking met Nhowmediation en Tijsterman advocatuur. Binnen lopen
kan zonder afspraak en is gratis.
Voor meer informatie kan ook contact opgenomen worden met Vita
Amstelland via 0297-326670 of via
Team.Aalsmeer@vita-amstelland.nl

Oecumenische
herdenkingsdienst
Aalsmeer - Op donderdagavond
4 mei zal pastoor J. Spaans van de
Oud-Katholieke kerk te Aalsmeer
voorgaan in een korte viering in
de Karmelkerk aan de Stommeerweg. Het thema van deze dienst is:
Geef vrijheid door, de kracht van het
persoonlijke verhaal. De dienst, die
is voorbereid met de liturgiegroep
van de Raad van Kerken, begint om
19.00 uur. Organist is Nico van Geijlswijk. Na afloop is er de mogelijkheid aan te sluiten bij de herdenking op het Raadhuisplein.

Herdenking bij
Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Op woensdag
4 mei vindt de nationale dodenherdenking plaats. Voorafgaand aan de
kranslegging is er om 18.30 uur een
samenkomst in het Crash museum
in fort Aalsmeer. Om de herinneringen levend te houden voor jong en
oud vertelt Dick Weber over het verzet tijdens de tweede wereldoorlog
in de omgeving van Rijsenhout.
Om 19.15 vertrekkende aanwezigen
per fiets naar het monument aan de
dijk. De plechtigheid bij het monument start om 19.45 uur.

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 3 mei van 9.30
tot 11.30 uur is er inloop en ontmoeting. Even bijpraten onder het genot
van een kopje koffie of thee in een
gezellige sfeer. Alle belangstellenden
zijn hartelijk welkom in de Oost-Inn
in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297325636 of 0297-321636 of kijk op de
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Handwerken in
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Woensdag 3 mei staat
om tien uur in de Ontmoetingskerk
aan de Werf de koffie en de thee
weer klaar. Neem breiwerk, haken
patchwork of andere hobby mee.
Ook zonder dat, welkom hoor. Heb
je leuke patronen of iets gemaakt,
neem het mee! Naast handwerken
is het zeker fijn zo mensen te ontmoeten. Daarom, iedereen uit Rijsenhout is hartelijk welkom. Voor
meer inlichtingen kan contact opgenomen worden met Adrie van
Limpt via 0297-320799, Gre Tuinstra
via 0297- 331545 en Elsa Sluijs via
0297-320323.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt.
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel.
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-387584.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of
melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar
via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag, enzovoort.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Kok

J.P.M.

01-03-1953 18-04-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
TIJDIGE BETALING BESPAART EXTRA KOSTEN
VANAF E7,30 April 2017 is de uiterste betaaldatum voor aanslagbiljetten
gemeentelijke belastingen die zijn verzonden met dagtekening
31 januari 2017. Indien u niet op tijd betaalt, zijn de aanmaningskosten e7,00 óf e16,00 (voor bedragen van e454,00 en
hoger). Indien u per automatische incasso betaalt, wordt het
bedrag in 9 maandelijkse termijnen afgeschreven. Indien u
nu alsnog gebruik wenst te maken van automatische incasso,
dan loopt deze maximaal t/m oktober. Voor meer informatie
neem contact op met Gemeentebelastingen Amstelland, tel.
020-5404886 of invordering@amstelveen.nl
CONCEPT STARTNOTITIE WONINGBOUW VVA TERREIN
TER INZAGE
Het College van Burgemeester en Wethouders de ‘Concept
Startnotitie woningbouwlocatie VVA terrein, project Hornmeer’ vrijgegeven voor inspraak. Om iedereen hierover te informeren organiseert de gemeente op 15 mei van 20.00 uur
tot 21.30 (inloop vanaf 19.45 uur) in het gemeentehuis. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom. Het
College van B&W wil graag uw mening en advies horen voordat
ze deze startnotitie aan de raad voorlegt om deze definitief
vast te stellen. Van 28 april tot en met vrijdag 9 juni 2017
ligt de concept startnotitie ter inzage op het gemeentehuis.
De adviezen en reacties kunnen op de informatieavond van
15 mei 2017 worden ingediend. Mocht u geen tijd hebben om
naar de informatieavond te komen kunt u tot en met 9 juni
2017 ook schriftelijk uw reactie sturen naar: Het College van
Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 1430
AG Aalsmeer of via een e-mail naar: info@aalsmeer.nl. Wilt u
bij uw brief of e-mail: ‘Concept Startnotitie woningbouwlocatie VVA terrein, project Hornmeer’ vermelden?
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GRATIS OPFRISSEN VAN UW VERKEERSKENNIS VOOR
60 PLUSSER?
Wilt u zich als ervaren verkeersdeelnemer graag nog eens laten
bijspijkeren over de nieuwste verkeersregels? Meer informatie
op www.aalsmeer.nl.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen.
- Azaleastraat nabij nr. 31, 1431 EH (Z-2017/020660), het
plaatsen van bouwketen en dixie mobile toiletunit t.b.v.
renovatiewerkzaamheden
- Dreef 1, 1431 WC (Z-2017/020655), het inrichten van het
werkterrein inclusief het plaatsen van 2 keetwagens
- Uiterweg achter 164, 1431 AS (Z-2017/020710), het legaliseren van een bestaande berging
- Zandoogjestraat 7, 1432 NK (Z-2017/021119), het plaatsen van een overkapping
- Archimedeslaan 17, 1433 ME (Z-2017/021109), het vergroten van een woonhuis en plaatsen van een dakkapel
- Turfstekerstraat 59, 1431 GD (Z-2017/021093), het vervangen gevelpanelen en realiseren buitenopslag
- Lakenblekerstraat 41, 1431 GE (Z-2017/021068), het oprichten van een bedrijfsruimte
- Zijlijnstraat 1 t/m 43, 1433 DC (Z-2017/021217), het
plaatsen van een hogere beschoeiing achter de bestaande
lage beschoeiing op eigen terrein
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift
of een beroepschrift worden ingediend.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Uiterweg 79 en 81, 1431 AC (Z-2017/004216), het oprichten van een boothuis. Verzonden: 13-04-2017
- Hortensialaan 79, 1431 VB (Z-2016/068434), het plaatsen
van een dakopbouw op een bestaande aanbouw aan de
achterzijde van de woning. Verzonden: 14-04-2017
- Karperstraat 180, 1432 PC (Z-2017/003627), het plaatsen
van een carport. Verzonden: 14-04-2017
- Legmeerdijk 285, 1432 KC (Z-2017/002815), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van maximaal 8 arbeidsmigranten in 5 wooneenheden. Verzonden:
19-04-2017
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- nabij Uiterweg 164 (Sectie H 4312, 4313, 4314), 1431 AS
(Z-2017/011683), het legaliseren van bestaande objecten
bestaande uit een blokhut, twee steigers, een bergkist en
een bootoverkapping. De beslistermijn is verlengd met zes
weken.
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Stationsweg 8-10, 1431 EG (Z-2017/019686), het mobiel
breken van bouw- en sloopafval tussen 28-04-2017 t/m 28
juli 2017. Verzonden: 13-04-2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning, omgevingsvergunning, conceptvergunning gereed ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Marconistraat 10A, 1433 KK (Z-2016/057977), brandveilig
gebruik t.b.v. kinderopvang Solidoe.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Westeinderplassen (Z-2017/002804), Plaspop op 8 juli
2017, verzonden 13 april 2017
- Stokkenland, Ringvaart Haarlemmermeer, Westeinderplassen (Z-2017/009960) Junior Pramenrace op 17 juni 2017,
verzonden 19 april 2017
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
Exploitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Raadhuisplein 16 (Z-2017/004441), Hotel Restaurant de
Jonge Heertjes, verzonden 21 april 2017
TERRASVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
- Raadhuisplein 16 (Z-2017/004441), Hotel Restaurant de
Jonge Heertjes, verzonden 21 april 2017

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
ROND KONINGSDAG
Woensdag 26 april
Op woensdag 26 april is er vanwege de lintjesregen
geen dienstverlening van 8.30-14.00 uur. Vanaf 14.00
uur wordt de gebruikelijke dienstverlening van Burgerzaken hervat tot 20.00 uur, inclusief de avondopenstelling. Het Sociaal Loket is deze dag geopend van
14.00-16.30 uur.
Donderdag 27 april
Op donderdag 27 april (Koningsdag)
is het gemeentehuis gesloten.
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Raadhuisplein 16 (Z-2017/004441), Hotel Restaurant de
Jonge Heertjes, verzonden 21 april 2017
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.
TER INZAGE
t/m 04-05-17 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Partiele herziening N201- zone – Schipholparkeren’
t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Aalsmeerderweg naast 376
te Aalsmeer (Z-2017/004349)
t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Hornweg naast 317 te
Aalsmeer (Z-2016/042701)
t/m 11-05-17 Ontwerpbestemmingsplan ‘Aalsmeer-Dorp’ met
de daarop betrekking hebbende.
t/m 15-05-17 Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van
onroerende zaken ter onteigening in de
gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van
het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de
gemeente Aalsmeer (Middenweg-Oost).
t/m 18-05-17 Bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan
Parkeernormen” met de bijbehorende stukken
t/m 18-05-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning en de
ruimtelijke onderbouwing m.b.t. ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Woonarken,
Uiterweg 377 WS 4 te Aalsmeer
t/m 19-05-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken i.v.m. omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg Plasoevers 2005, Uiterweg 228 kwek
t/m 09-06-17 Concept startnotitie woningbouw VVA-terrein

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Vergunning Plaspop voor 5
jaar in kannen en kruiken
Aalsmeer - Dankzij het geweldige meedenken van een gemeenteambtenaar kunnen de Dippers zonder kopzorgen hun evenement de
komende jaren blijven organiseren zonder zich het hoofd te hoeven
breken of die vergunning wel weer
rond komt! Deze strobaal hoeft dus
niet meer genomen te worden. Hopelijk krijgen de Dippers niet te maken met de ‘draaikonterij’ van vorig
jaar, toen op het laatste moment ook
nog een andere organisatie vergunning kreeg voor hun evenement op
de Westeinderplassen tijdens Plaspop. De zevende editie belooft weer
een enorme happening te worden.
Het evenement is niet meer weg
te denken uit het Aalsmeerse. Het
wordt zelfs genoemd in een van de
enquêtes die er op dit ogenblik door
de gemeente ronddwarrelen.
Het moeilijkste besluit voor Plaspop
2017 was voor de Dippers tweeledig: Wie gaat de slotact doen en
wie van de opgegeven bands zal
voor 2017 moeten afvallen? Er waren dus voor 2017 meer aanmeldingen dan plaatsen. Dat is soms een
beetje pijnlijk, maar voor de organisatie ook prettig. Op deze manier kan er in elk geval goed geselecteerd worden op di(p)versiteit. En
dat is wederom zeer goed gelukt.
De locaties voor 2017 zijn als vanouds: Poeltje van Meijer, Torregat,
Schuihaven de Grote Brug, Vissersvreugd, Schuilhaven De Kodde. Er is
jazz, er is soul, er is pop en rock, er
is blues en er is een almost Bigband.

En tenslotte de slotact op De Koddespoel. Dat belooft helemaal een
spektakel van het zuiverste poelwater te worden. Plaspop op 8 juli, komt dat horen, komt dat zien! De
acts beginnen exact om: 20.30 uur,
om 21.30 uur en om 22.30 uur. De
optredens duren 25 tot 30 minuten.
Na de optredens verplaatst het publiek zich varend naar een volgende
locatie en dus naar een ander optreden. De slotact, de uitsmijter van
deze avond, wordt nog niet verklapt
Op de Koddespoel wordt het in ieder geval een spektakel vanaf 23.15
uur tot rond het middernachtelijk uur. Met swingende ‘gouwe ouwe’ muziek zal worden afgesloten.
Het gehele ‘evenement’ is natuurlijk
gratis. Een Aalsmeers evenement
voor de Aalsmeerders. De artiesten, medewerkers en podiumbouwers doen mee voor de eer. De Dippers krijgen geen subsidie! En toch
staat Plaspop als een huis. Dankzij
de onbezoldigde medewerking van
een aantal bedrijven en een groot
aantal vaste vrijwilligers. In een latere fase (verwachting: begin juni)
kan men het kaartje van de Westeinderplassen, met daarop aangegeven de locaties waar wordt opgetreden, downloaden op: www.plaspopaalsmeer.nl. Mails met vragen
kunnen gestuurd worden naar plaspop@live.nl. Tot slot nog dit: Eventueel reeds aangeschafte strobalen
kunnen worden afgegeven bij organisatie van de pramenrace. De Dippers hebben ze niet meer nodig.

Spetterende liveshow

Muse undercover in The
Shack zondagmiddag
Oude Meer - Ook Muse mag zich
inmiddels scharen in het rijtje van
‘de muzikale groten der aarde’. Vanaf hun debuut in 1999 heeft deze
band enorm veel prijzen in de wacht
gesleept; van de award voor beste
band in 2000 tot een Grammy award
voor het beste rockalbum in 2016.
Reden te meer om ook dit seizoen
een undercoversessie te wijden aan
een van de allergrootste rockbands
van de laatste decennia. Muse heeft
al een duizelingwekkende rij classics achter hun naam staan. Als
muzikant moet je uiteraard van goede huize komen wil je het repertoire
van Muse goed neer kunnen zetten.
Robin Verkaik (zang), Len van de
Laak (toetsen), Chris van der Meer
(drums), Ulrich de Jesus (gitaar) en
Guido Vrouwe (bas) zijn deze pittige
uitdaging aangegaan en The Shack
kan alvast verklappen dat ze hierin voortreffelijk geslaagd zijn. Deze
gasten moesten een plek krijgen op
hun podium in Oude Meer. Zondag
30 april is het eindelijk zover. Muse fans kunnen dan hun muzikale
hart ophalen. Muscle Museum, New
Born, Bliss, Hysteria, Supermassive Black Hole, Knights Of Cydonia,
Uprising, Starlight, en Psycho zijn
slecht een greep uit het repertoire
dat voorbij zal komen in een spetterende live-show waarin deze mu-

zikale helden hun muzikale helden
eren. Een moddervette aanrader!
Big Pete en blues
Zondag 7 mei: Paris Slim & Big Pete
Low Down Trio. Pieter van der Pluijm
of Big Pete is een der muzikanten
die met de harp en microfoon in
de hand ’s Nederlands blues-imago hoog houd. Hij wordt in mei vergezeld door de grandioze gitarist
Frank ‘Paris Slim’ Goldwasser en
Joost Tazelaar op drums, zo vormen
zij het Low Down Trio.
Mirage & Sting
Vrijdag 12 mei op veler verzoek terug in The Shack: Mirage, een verpletterende tribute aan Fleetwood
Mac. Zondag 14 mei: Heb je Sting
of The Police altijd al een keer live
mee willen maken? Deze tribute band laat je geloven dat je erbij
was! Beleef de verbazingwekkende
gelijkenis tussen de stem van Bauke
en die van Sting, met een uitzonderlijk goeie band in een eerbetoon aan
de pophelden van toen. Een absoluut meesterlijke tribute aan The Police en Sting! The Shack is open op
zondag 30 april om 15.00 uur open,
aanvang Muse undercover is rond
16.00 uur, entree 8 euro. Voor alle info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

De nieuwe Hobo String Band liet afgelopen zaterdag 22 april van zich horen
in Joppe. Het café was afgeladen vol. Het publiek werd getrakteerd op folkpop, rock en bluegrass uit de jaren zeventig tot nu. De basis van de band bestaat uit de twee oud-leden Dick en Joseph. Nieuw zijn Jan Peter, Erik en Peter. Oud-bandlid Leen speelde op fiddle als gastmuzikant een set mee. Hier
was veel waardering voor. Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdagavond weer livemuziek

Blues en rock van Sweet
Mary Jane in Joppe
Aalsmeer - Met het geweldige optreden van de Hobo String band van
afgelopen zaterdag nog vers in het
geheugen is er aankomend weekend al weer een live-optreden gepland in café Joppe. Deze keer is
het de beurt aan de Bluesrock band
Sweet Mary Jane.
Sweet Mary Jane brengt zaterdag
29 april een ode aan de bluesrock
uit de jaren zestig en zeventig. Er zitten ook verrassende songs uit andere decennia in de set. Vele legendarische artiesten passeren de revue
tijdens de opzwepende show van dit
trio. Enkele namen van de artiesten
die langskomen zijn de Ierse helden
Rory Gallagher, Thin Lizzy en Gary
Moore, maar ook nummers van Stevie Ray Vaughan, Buddy Guy, Bobby

‘Blue’ Band, Jimi Hendrix, Bob Dylan
en Eric Clapton zitten in het repertoire.
Frontman Fred van Willigen neemt
zijn mede-muzikanten, Ton Boekelman op bas en vocals en Lars van
der Weiden op drums en vocals,
op sleeptouw en het moet raar lopen wil het publiek zich daar niet bij
aansluiten. De voetjes gaan van de
vloer! Deze gelouterde muzikanten
zijn al jaren graag geziene gasten
op podia in heel Nederland en komen nu het publiek in Joppe trakteren.
Het optreden in het café in de Weteringstraat in het Centrum begint
aanstaande zaterdag om ongeveer
21.30 uur en de toegang is zoals altijd gratis!

Zaterdagavond in Bacchus

The Kinks en Small faces
met de Seaside Stringers
Aalsmeer - Zaterdag 29 april spelen de Seaside Stringers in cultureel
café Bacchus. De band is bekend
van de tributes aan the Kinks en the
Small Faces. Deze bands uit de jaren zeventig en tachtig maakten
destijds nummers die nu nog steeds
lekker zijn. Wat te denken van Lola, You really got me en Lazy Sunday afternoon. Oude rockers, maar
nog altijd alive en nu zelfs heel be-

reikbaar door de Seaside Stringers.
De band bestaat uit twee zangeressen, een gitarist en leadzanger, bassist en backing vocals, keyboard en drummer. En dat allemaal
op het kleine, maar o zo mooie podium in Bacchus. Het culturele café in de Gerberastraat gaat open om
21.00 uur en de toegang is gratis.
De Seaside Stringers begint rond de
klok van 21.30 uur.

Pete Bogs Big Band op de
Nieuwe Meer zondag

Drie bands zouden vrijdagavond optreden in N201. Eén moest helaas verstek
laten gaan, maar eerst Whitley SD en daarna Kurt Rosa, de winnaar van de
Popprijs Amstelland in 2015, wisten applaus en waardering van het aanwezige
publiek te krijgen. Ze hadden overigens meer bezoekers verdiend!

Applaus voor Kurt Rosa en Whitley SD

Vrijdag weer Bandbrouwerij
Aalsmeer - Vrijdag 21 april speelden twee zeer getalenteerde popen rockbands die het nog ver kunnen gaan schoppen in het Nederlandse muziekcircuit in N201: Kurt
Rosa en Whitley SD. Eigentijdse
pop, rock, catchy meezingers werden, soms soft, soms hard, melancholisch maar bovenal met hart en
ziel gebracht! Het aanwezige publiek, had voller gekund, kon de optredens wel waarderen.
Met honderd procent inzet neemt
inmiddels een vaste groep muzikanten om de week deel aan de Bandbrouwerij. De avond voor en door

muzikanten trekt nog steeds nieuwe
gezichten met gitaar, drumstokken
of een saxofoon. En dat ziet de organisatie van de Bandbrouwerij graag.
Aanstaande vrijdag 28 april is N201
aan de Zwarteweg weer open voor
muzikanten om nieuwe bandleden
te vinden of eens te spelen met andere muzikanten. Er is professionele begeleiding en er zijn oefenruimtes vrij om als band een nummer in
te gaan studeren. Aanvang van de
Bandbrouwerij is 20.30 uur, de toegang is gratis. Naast muzikanten is
publiek uiteraard ook van harte welkom.

Aalsmeer - Het wordt druk op de
Nieuwe Meer zondag. Een groot
feest op de voormalige Koninginnedag 30 april met een 18-mans bigband! Soepele swing, vette blues,
opzwepende latin, loeistrakke funk
en dampende rock. Je kunt het zo
gek niet bedenken of Pete Bog’s
Bigband heeft het op zijn repertoire staan. Deze bigband kan zich met
recht de meest swingende band
uit de regio Aalsmeer, Uithoorn,
Mijdrecht en De Ronde Venen noemen. De band speelt zowel het vertrouwde bigband repertoire van de
twintigste eeuw met, onder andere stukken van Sammy Nestico, Cole Porter, Duke Ellington, Count Ba-

sie en anderen, als prachtige stukken uit het Latin- en Poprepertoire,
in een bigband-jasje.
De band is opgericht in 1995, toen
bekend als De Hint Bigband, en is
in 2013 verzelfstandigd tot waaronder zij nu bekend is, ‘Pete Bog’s Bigband’. De band heeft dit jaar haar
repertoire sterk uitgebreid. Op strategische plekken in de band zitten
heerlijke solisten die de zaak nog
verder kunnen opzwepen.
Jazz op de Nieuwe Meer zondagmiddag 30 april om 16.0 uur. Adres:
Stommeerweg 2, met pontje over.
Toegang: uw gift. Inlichtingen: Henny Essenberg, tel. 0297-327698 en
Pierre Tuning, tel. 0297-360355.

Muziek
Vrijdag 28 april:
* Bandbrouwerij voor muzikanten in
N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
Zaterdag 29 april:
* Seasite Stringers live in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21u.
* Blues en rock van Sweet Mary Jane in Joppe, Weteringstraat, 21.30u.
Zondag 30 april:
* Jazz op Nieuwe Meer met Pete Bogs Big Band. Stommeerweg, pontje
over. Vanaf 16u.
* Tribute to Muse in The Shack,
Schipholdijk 253, Oude Meer, 16u.
Vrijdag 5 mei:
* Bevrijdingsconcert ‘Yes, We Meet
Again’ in Crown Theater Aalsmeer
vanaf 15u.
Films/Toneel
Vanaf 27 april:
* Actiefilm ‘Guardians of the Galaxy Vol.2’ in Bioscoop Aalsmeer.
Donderdag tot en met zondag om
21.15u. Maandag tot en met woensdag om 21u.
* Animatiefilm ‘The Boss Baby’ in Bioscoop Aalsmeer. Donderdag tot en
met zondag om 12.45u. Woensdag 3
mei om 14.15u.
Zaterdag 29 april:
* Klucht ‘Privé voor 2’ door Toneelvereniging Kudelstaart in Dorphuis.
Ook op 6 mei. Aanvang: 20.15u.
Maandag 1 mei:
* Film ‘Agent of Grace’ in Open Hof
Kerk. Ingang in ’t Baken, Sportlaan.
Vanaf 19.30u.
Exposities
Zaterdag 29 april:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer
open van 11 tot 16u.
* Expositie ‘Kroonjuwelen’ in Historische Tuin. Ook fototentoonstelling.
Om 15u. veiling. Open iedere dinsdag tot en zondag 10 tot 16.30u. Op
Koningsdag, 27 april, open 13 tot
16.30u.
27, 29 en 30 april:
* Nieuwe tentoonstelling ‘Doeken
van Sterren’ in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg. Open: Koningsdag 27, zaterdag 29 en zondag 30
april van 13 tot 17u.
Tot en met 29 april:
Tentoonstelling ‘Harmony’, schilderijen van Sunny Neeter en Floral
Design. Galerie Sunny Art, Hornweg

196d. Bezichting: 06-54682551
Tot en met 30 april:
* Expositie ‘Bloemen’ in het Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open donderdag tot en met zondag 14 tot 17u.
Tot en met 19 juli:
* Expositie Connie Fransen in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens
openingstijden.
Diversen
Donderdag 27 april:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Koningsdag met vrijmarkten in
Centrum, Oosteinde en Kudelstaart,
spelletjesmiddag op Raadhuisplein
vanaf 13u. en diverse activiteiten bij
het Dorpshuis vanaf 15u.
Vrijdag 28 april:
* Nederlandse hits in Inloopcentrum
voor senioren in Irene, Kanaalstraat
vanaf 14.30u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 29 april:
* Bingo bij de Rijsenvogel in SCWgebouw, Konnetlaantje v/a 20.30u.
Dinsdag 2 mei:
* Workshop Prikbord maken in wijkcentrum Voor Elkaer Kudelstaart
van 14.30 tot 16.30u.
* Fietstocht PCOB naar groene hart.
Start bij Parochiehuis, Gerberastraat
om 13.30u.
* Demonstratie Line Dance in Voor
Elkaer Kudelstaart vanaf 19.15u.
* Relatiecafé in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 20u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 3 mei:
* Inloop en ontmoeting in Oost-Inn
in De Mikado, Catharina Amalialaan
van 9.30 tot 11.30u.
* Koffie-ochtend in de Spil, Kudelstaart, zijstraat Bilderdammerweg vanaf 10u.
* Handwerken in Ontmoetingskerk
Rijsenhout aan de Werf vanaf 10u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 4 mei:
* Fietstocht OVAK Pedaalridders
naar Leimuiden. Start bij zwembad
aan de Dreef om 13.30u.
* Sjoelen in wijkcentrum Voor Elkaer
Kudelstaart van 14.30 tot 16u.
Vrijdag 5 mei:
* Vrijheidslezing over onderduikbelevenissen door Peter Hein in De
Oude Veiling, Marktstraat vanaf 20u.

Film ‘Guardians of the
Galaxy’ in de Bioscoop
Aalsmeer - Vanaf donderdag 27
april presenteert Bioscoop Aalsmeer
‘Guardinas of the Galaxy Vol.2’. Zet
je schrap, want het meest buitengewone team van het universum is
terug! In Marvel’s Guardians of the
Galaxy Vol. 2 gaat het team opnieuw
op pad en doorkruisen zij de verste
uithoeken van het heelal. Uiteraard
doen ze dit geheel in eigen stijl, op
de knallende en onmisbare muziek
van Awesome Mixtape Vol. 2. StarLord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Rocket
(stem van Bradley Cooper) en Baby
Groot (stem van Vin Diesel) proberen het mysterie te ontrafelen rond-

om Peter Quill’s vader. Oude vijanden worden nieuwe vrienden en ondertussen moet het team er voor
vechten om één te blijven. De actiefilm duurt 136 minuten en is in 3D,
dus bril mee! Dagelijks te zien van
donderdag 27 tot en met zondag 30
april om 21.15 uur en maandag 1 tot
en met woensdag 3 mei om 21.00
uur. In de vakantie presenteert Bioscoop Aalsmeer een divers filmprogramma voor kinderen en volwassenen. Kijk voor het aanbod op www.
bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten reserveren kan via 0297-753700 en via bioscoop@studiosaalsmeer.nl. Adres
is Van Cleeffkade 15.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

Keyboard
‘Medeli’ € 199,KOOPJE:

Drumstokken
‘Nova’ set € 7,95

AANBIEDING:

Klassieke gitaar
‘Martinez’ € 69,TIP:

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

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

‘Yes, We Meet Again!’ op
Bevrijdingsdag in Crown
Aalsmeer - Op Bevrijdingsdag
staat ‘Yes, We Meet Again!’ opnieuw in Crown Theater Aalsmeer.
Dit unieke concert is de tegenhanger van alle populaire bevrijdingsfestivals, speciaal gemaakt voor
de oudere doelgroep. Na het grote succes bij de viering van 70 jaar
bevrijding in 2015, brengt Stichting
Crown Theater Aalsmeer nu voor
de derde keer deze geweldige show
voor iedereen die de bevrijding ook
in 2017 wil vieren. De voorstelling,
met Nederlandse topartiesten, zoals
Mariska van Kolck, Jasper Taconis,
The Triolettes en de Koos Mark Bigband, belicht de hits uit de periode
van 1930 tot en met 1945. Overwel-

digend zijn de indrukwekkende foto- en filmbeelden die worden vertoond op de theaterbrede ledschermen. Radiopresentator Stefan Stasse heeft nieuwe wetenswaardigheden gevonden en zal het programma presenteren. De show eindigt
natuurlijk met het gezamenlijk zingen van Vera’s grootste hit We’ll
meet Again! Deze prachtige uitvoering met beeld, muziek, dans, zang
en interessante verhalen begint vrijdag 5 mei om 15.00 uur. De show
eindigt om 16.45 uur. Er zal geen
pauze zijn. Kaarten zijn verkrijgbaar
voor 26 euro 50 via www.crowntheateraalsmeer.nl en de gebruikelijke
verkooppunten.
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Foto: www.kicksfotos.nl

26 Klassieke Mercedes wagens aan de start

Classic Stars Tour: Grande
Parade van Sterren
Aalsmeer - Zondag 23 april op een
koude lentedag stonden bij de start
van de Classic Stars Tour - een initiatief van Cor Millenaar - 26 klassieke Mercedes wagens bij de uitspanning Kamerick in Kamerik te
pronken. Dat Aalsmeerders, zoals
Aalsmeer Roest Niet, Syltsupport en
Cor Millenaar BV, goed zijn in organiseren daarvan werd deze Classic
Stars Tour een schoolvoorbeeld. De
eigenaren en deelnemers konden
na de koffie en de uitleg van de ontwerper van deze route Cor Zomer
weer heerlijk achter het stuur van
hun pronkjuwelen want tjonge, wat
een prachtige verzameling vormde

deze Grande Parade van Sterren.
Uit de interviews - afgenomen aan
de start door Rinus van Itterzon werd wel duidelijk dat men zin had
in een ritje door het Groene hart van
Nederland. Er werd met liefde gesproken over het karakter van de
wagens hun bouwjaar en type. Jasper Leegwater een jonge filmer die
gezien zijn leeftijd al behoorlijk wat
ervaring heeft legde alles vast voor
later.
118 kilometer met open dak
Huib Olij had het er maar druk mee
gehad. Dagen tevoren werd zijn bezit nog eens extra opgepoetst en zo

werden ook vrienden in de gelegenheid gesteld om deze fraaie rit in
één van zijn oldtimers mee te maken. Ook zoon Ruud liet zich niet
onbetuigd. In hart en nieren een
BMW autocoureur zodat hem bij
de start lachend werd ingefluisterd:
“Hé Ruud, dat wordt geduld hebben,
want er zit een stukkie van achttien
kilometer in waar je een uur over
doet.” ‘Snelle Jelle’ Ruud verblikte of
verbloosde niet, hij stapte lachend
in en zwaaide een tot straks!
Deelnemers uit Duitsland en ZuidLimburg waren heel benieuwd wat
voor landschap er aan hun ogen
voorbij zou komen. Zij moesten de

heuvels missen, maar kregen er veel
typisch Nederlandse rivier- en weide ruimte voor terug. Smalle kronkelweggetjes waar enig stuurmanskunst werd gevraagd met een schitterend uitzicht op de Lek, molens
waarvan de wieken draaiden, kerkjes, uitbundige roze bloesem, felgeel koolzaad, uitbottend groen,
geknotte wilgen, statige boerderijen. Het was allemaal een lust voor
het oog.
Een van de deelnemers vertelde na
afloop dat zij negen verschillende
soorten ganzen had gezien en een
aantal ooievaarsnesten. “Ik kwam
langs plaatsjes waar ik werkelijk
nog nooit van gehoord heb.” Bij de
start was een steeds terugkomende vraag aan de cabrio bezitters of
zij met open dak gingen rijden. Het
weer nodigde daar niet echt toe uit,
maar toch waren er twee deelnemers die er helemaal voor gingen.
“Wij hebben van de 120 kilometer
118 kilometer met open dak gereden. Op zich is dit wel een prachtige jaargetijde want het groen is nog
zo mooi en er valt zoveel te zien.”
Er waren lovende woorden voor de
architect Cor Zomer die de rit de
avond tevoren nog met Kick Spaargaren, de fotograaf, had gereden.
Dat was maar goed ook, want zo
konden er toch nog een paar wijzigingen worden gecorrigeerd.
Heb je dat asbakje gezien?
Na afloop van een geslaagde rit
werden de auto’s door een altijd
even enthousiaste Cor Millenaar
op het terrein van restaurant Den
Burgh Hoofddorp in het gelid gezet en kon het showen beginnen.
“Heb je dat asbakje gezien?”, vroeg
een liefhebber aan een andere liefhebber. Werd de ‘Wilhelmina’ - een
Mercedes met een wel heel koninklijk uiterlijk - veelvuldig van binnen
en van buiten bekeken.
“Wij zijn net één grote familie, er
is aandacht voor elkaar en voor de
auto’s, dat maakt deze dag tot een
feest!” Een dag die werd afgesloten
met een gezellige barbecue.
Janna van Zon
op”, bekent de maker.

Aandacht voor amateurkunst in de maand juni

Zijdstraat kunstpromenade met
airbrush-werk van Peter Klijn
Aalsmeer - Gedurende de maand
juni organiseert het Cultuurpunt
Aalsmeer - in het kader van de
maand van de amateurkunst - een
openbare tentoonstelling in de Zijdstraat. Mede door het enthousiasme van Dea Kraan, lid van de adviesraad, hebben ruim dertig ondernemers hun spontane medewerking toegezegd. Voor de amateurs is het een fantastische gelegenheid om het werk ook buiten het
atelier te tonen. In aanloop van de
Zijdstraat Kunstpromenade zal het

Cultuurpunt aan de hand van interviews extra aandacht besteden aan
een deelnemende kunstenaar. Peter
Klijn bijt het spits af.
Onwaarschijnlijke techniek
“Dat je dit met een verfspuit voor
elkaar krijgt.” Peter Klijn hoort het
regelmatig wanneer mensen zijn
werk bekijken. Voor Peter zijn dat
mooie complimenten waar hij heel
blij mee is. Zijn airbrush-voorstellingen zijn van een onwaarschijnlijke
techniek. Airbrush is tekenen zon-

der potlood en schilderen zonder
penseel. Het gaat via een verstuiver
die met een slang is aangesloten op
een compressor. Het is een zeer ingewikkelde techniek die je niet zomaar beheerst. Het is heel specialistisch, vraagt veel geduld en een
hoge concentratie. “Na anderhalf
uur intensief werken is het even tijd
voor wat anders. Ik zou best langer
willen, maar het houdt dan gewoon

Atelier vol
Peter Klijn was als kind al dol op tekenen en schilderen. De voorbeelden haalde hij uit stripboeken of van
bijzondere postzegels. “Ik wilde gewoon kijken wat ik kon.” Toen zijn
leeftijd de dubbele cijfers bereikte, werd er ook geëxperimenteerd
met verf totdat het dagelijks werk
te veel tijd opeiste en er van schilderen niet veel meer kwam. Pas in
2000 werd de hobby weer serieus
opgepakt, er was inmiddels veel belangstelling voor airbrush ontstaan.
Drie jaar lang volgde hij lessen en
inmiddels is hij in staat de meest ingewikkelde patronen en voorstellingen op papier te krijgen. Portretten
worden uit de hand gemaakt, maar
er wordt ook met zelfgemaakte sjablonen gewerkt. “Ja, er gaan heel
wat uurtjes in zitten”, lacht hij. Voor
de dunne lijnen werkt hij met spuitjes van 0.3 millimeter. Met een uiterste precisie wordt de transparante kleurenverf op het papier gespoten. De voorstellingen variëren van
portretten, stripfiguren en vrije expressie tot motoren en auto’s. “Ik
heb inmiddels een atelier vol met
technisch materiaal. Ik houd van
werken met mijn handen, van sleutelen aan auto’s en motoren en van
airbrush!” Klijn weet zichzelf gelukkig nog steeds te verbazen met zijn
creaties.
Heel benieuwd
Peter Klijn is blij met de kans die hij
krijgt van het Cultuurpunt om gedurende de maand juni zijn werk te tonen. “Ik ben heel benieuwd wat de
mensen er van vinden.” Het werk
van Peter Klijn zal te zien zijn in de
etalage van Gentlemen’s Place. Zijn
website is airbrush.pklijn.nl.

Applaus, oorkonde en bloemen

Nel Gerritsen veertig jaar
lid van ACOV
Aalsmeer - Tijdens de jaarvergadering van Aalsmeers Christelijke Oratorium Vereniging (ACOV) is mevrouw Nel Gerritsen gehuldigd voor
40 jaar trouw lidmaatschap. Natuurlijk kreeg zij een groot applaus van
de leden. Maar ook een oorkonde,
een cadeaubon en een mooi boeket hoorde daarbij. Deze kreeg zij
uit handen van voorzitter Annet de
Jong.
De ACOV gaat op zaterdag 14 oktober ‘ein Deutsches Requiem’ van
Johannes Brahms uitvoeren in de
Open Hof Kerk. Voor meer informatie: www.acov.nl
ACOV Voorzitter Annet de Jong en jubilaris Nel Gerritsen (rechts).

Organisatie: “Het liep storm”

Inschrijving bromfietsrit
binnen 25 minuten vol!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 22 april stond de stoep bij café Joppe weer vol met vele klassieke bromfietsen en binnen was het

een drukte van belang. Vanaf 17.00
uur kon men zich namelijk inschrijven voor de vierde editie van de ‘Eerste Aalsmeerse Tourrit’, die door het

STUDIO’S AALSMEER
GUARDIANS OF THE GALAXY
BIOSCOOP

Volume 2 (3D) - Nu in de bioscoop
Prijs vanaf: €9,-

YES, WE MEET AGAIN
5 mei - 15.00 uur - Prijs: €26,50

BIOSCOOP

THEATER

NU IN DE BIOSCOOP

BEVRIJDINSCONCERT

Voor Elkaar Gemaakt

Yes, We Meet Again! is een uniek bevrij-

The Boss Baby

dingsconcert speciaal gemaakt

Guardians of the Galaxy vol. 2

voor de oudere doelgroep. De voorstelling met Nederlandse topartiesten zoals

Fast & Furious 8

Mariska van Kolck, Jasper Taconis en The

De Smurfen en het Verloren Dorp

Triolettes en de Koos Mark Bigband belicht

Brimstone
Spokenjagers

de hits uit de periode van 1930 tot 1945.
Voor meer informatie en tickets:
www.crowntheateraalsmeer.nl

Toen Mijn Vader een Struik Werd

BIOSCOOP

DE LEUKSTE KINDERFILMS IN DE MEIVAKANTIE
Ook met slecht weer iets leuks doen met de kinderen in de meivakantie? In Bioscoop
Studio’s Aalsmeer draaien de leukste kinderfilms van dit moment. Op het programma staan o.a. De Smurfen en het Verloren Dorp (2D en 3D), The Boss Baby (3D/NL),
Spokenjagers, Bibi en Tina: Jongens tegen de Meiden en Mees Kees Langs de Lijn.
Voor tijden en tickets: www.bioscoopaalsmeer.nl

    

WWW.STUDIOSAALSMEER.NL

Jubilerend Sous-Terre toont
jeugdwerk van (Bea)Trix
Aalsmeer - Zaterdag 22 april werd
de opening van de tentoonstelling
‘Doeken van Sterren’ muzikaal ingeleid door Werner op piano en Bob
op contrabas. Beide professionele
klassieke musici lieten heerlijke jazzy klanken horen. Kunstenaar Robert Webster - eerder zelf het middelpunt bij de tentoonstelling ‘Carnaval dell’arte’ - had een interessant
verhaal over het dubbeltalent van de
exposerende kunstenaars. Een kort
en bondige uitleg waarin veel werd
gezegd. En dan blijkt het helemaal
niet zo ingewikkeld om acht minuten stil te zijn. De kunstenaar die
het meest beantwoordt aan de opzet van deze tentoonstelling is Leoni Polak - een van de eerste toneelkostuum ontwerpers van Nederland. Haar huidige schilderijen
geven goed weer wat haar nu bezig houdt, maar haar tekeningen die
zij vroeger maakte voor de vele toneelgezelschappen zijn een verhaal
apart. Vanaf een eenvoudig ontwerp
tot aan de laatste aanwijzing wordt
in beeld gebracht. Het is een schitterend kijkje achter de coulissen. De
beelden van actrice Ina van Faassen
vormen een mooie groep tussen de
schilderijen van restaurateur Noor
Smits, psychotherapeute Mathilde
Steenbeek, de aangrijpende tekeningen en schilderijen van voormalige hoboïst Han de Vries, de vrolijke
beroemde sterren schilderijen van
filmproducente Judith Majoor, de
Italiaanse landschappen van schrijfster Rosita Steenbeek. Er is maar
één werk van de violiste Noortje
Olof, maar het door haar gemaakte portret van echtgenoot Theo Olof
is een mooie bespiegeling. Peter de
Kimpe ontwerper van onder ande-

re drukbezochte tentoonstellingen
in het Vincent van Gogh en Groninger Museum, laat zijn vondsten van
de straat zien, die hij tot schoonheden transformeert op prachtige fotoschilderijen. En tot slot decorontwerper Jan Klatter; zijn objecten
zijn een miniatuur wandeling in de
ruimte. Dat galerie Sous-Terre de
laatste maanden een metamorfose
heeft ondergaan wordt goed opgemerkt en gewaardeerd door de bezoekers. De kunst neemt een belangrijke plaats in maar ook het interieur van het gebouw met de stoere zuilen toont een ander aanzien.

Aalsmeers Bromfiets Genootschap
wordt georganiseerd. Rond 16.00
uur stonden de eerste deelnemers al
in het café in het centrum om zich
in te schrijven. Het bestuur was echter zeer streng, de inschrijving begon niet eerder dan exact 17.00 uur.
Het liep storm! De inschrijfformulieren gingen als de spreekwoordelijke warme broodjes door het café en
binnen 25 minuten was de rit dan
ook helemaal volgeboekt. Zelfs de in

allerijl aangelegde reservelijst puilt
uit. Het bestuur van het Aalsmeers
Bromfiets Genootschap was heel blij
en verrast over deze opkomst.

Prominente plaats
Tot slot van de zeer geanimeerde en
drukbezochte opening kwam nog
net op tijd vanuit Slot Drakenstein
een vriendin van prinses Beatrix een
tekening brengen. De Jonkvrouwe
met vele achternamen maakte een
bijzondere opkomst. Theatraal werd
het in oranje crêpe papier verpakte jeugdwerk van de toen zes jarige
prinses met behulp van Sous-Terre
eigenaar Nol de Groot uitgepakt. De
tekening - een oranje-rood portretje
met fel gekleurde lippen - ondertekend met TRIX heeft een prominente plaats gekregen. Of de maakster
zelf komt kijken? Daarover is nog
niets bekend. De unieke tekening is
overigens, net als de andere kunstwerken, te koop.
De tentoonstelling is nog tot en met
tweede Pinksterdag (maandag 5 juni) te zien. De galerie tegenover de
Watertoren is speciaal vanwege de
belangstelling voor TRIX ook aanstaande Koningsdag geopend van
13.00 tot 17.00 uur.
Janna van Zon

Toerrit op 21 mei
Toeschouwers zijn natuurlijk van
harte welkom om op zondag 21 mei
te komen kijken bij de start rond
12.00 uur of bij de finish rond 16.00
uur, beide bij café Joppe in de Weteringstraat.
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Zaterdag 13 mei in het Dorpshuis

Puzzeltocht Kroonjuwelen
voor jeugd op de Tuin
Aalsmeer - Het Jaar van de Botanische Tuinen wordt extra leuk voor
kinderen door de puzzeltocht die is
uitgezet op de Historische Tuin. Alles draait hierbij om de Kroonjuwelen, een selectie van bijzondere planten en bloemen, die momenteel in de schijnwerpers staan. Met
een schatkaart in de hand begeven
de kinderen zich over de Tuin. Ondertussen druk doende de geheimen van alles wat groeit en bloeit te
ontrafelen. Wie de magische puzzel
weet op te lossen, wacht een plantaardige verrassing! Wees er snel bij;
de kassamedewerkers helpen je
graag op weg.
Koningsdag
Als u de drukte van de stad wilt ontvluchten en voldoende inkopen hebt
gedaan in het Vondelpark, kom dan

lekker uitwaaien op de Historische
Tuin. Ervaar het ontspannen effect
van Aalsmeers enige echte botanische tuin. Op Koningsdag geopend
van 13.00 tot 16.30 uur.
Veilen
Zaterdag 29 april draait de Jugendstil klok op volle toeren. Veilingmeester Bernard Sparnaay en opsteker Ruud Bartels heten u om
15.00 uur van harte welkom in de
afmijnzaal. Beleef dit spektakel en
scoor en passant een koopje. Een
aanrader voor jong en oud. Uw entreekaartje geeft gratis toegang tot
de publieke veiling. De Historische
Tuin is geopend van dinsdag tot en
met zondag van 10.00 tot 16.30 uur.
Ingang via de ophaalbrug aan het
Praamplein. Voor meer informatie
www.historischetuinaalsmeer.nl.

Advies, installatie en reparatie

Maarse IT hulp: “Uw IT
problemen, onze zorg”
Aalsmeer - De Aalsmeerse Scott
Maarse is al van jongs af aan met
computers in de weer. “Mijn vader
en vier jaar oudere broer hebben me
aangestoken met deze hobby, dus
het is er als het ware met de paplepel ingegoten.” Na zijn gediplomeerde ICT opleiding is Scott voor verschillende bedrijven aan de slag gegaan als verkoper en helpdesk-medewerker, maar dit jaar werd het
toch echt tijd om voor zichzelf te
gaan beginnen. Maarse IT hulp is
dan ook vanaf 3 maart een feit. Met
trots laat de negentwintigjarige ondernemer zijn met zorg ontworpen
logo zien, de stijlvolle visitekaartjes en professionele flyers. Ook is er
een uitgebreide website en het bedrijf is te vinden op de gebruikelijke social media kanalen. “Als je het
doet, moet je het goed doen.” Vindt
de ervaren computerdeskundige.
“Wij geven advies en verzorgen installatie en reparatie van thuisnetwerk, computers, laptops, tablets en
zelfs smartphones. Ons streven is
om zo goed mogelijk naar de klant te
luisteren en een passende oplossing
te bieden voor de problemen waar
zij mee zitten (horen). Met ruim acht
jaar ervaring in de IT branche willen
wij onze kennis en enthousiasme
delen met de klant (zien). Het installeren van nieuwe hard- of software
kan soms ingewikkeld zijn. Daar
helpen wij u graag bij. En tot slot
‘voelen’: Wij vinden het belangrijk
om de tijd te nemen voor onze klanten. Zonder haast, wel met geduld.
Wij gaan daarom zo secuur mogelijk te werk met de juiste kennis en

gereedschap.” Maarse IT hulp biedt
het totale pakket voor al uw computerproblemen. Scott vertelt verder: “Zelfs onderhoud van uw deskof laptop behoort tot de mogelijkheden. Wie zorgvuldig omgaat met zijn
of haar apparatuur kan er lang plezier van hebben. Waarom dan geen
APK voor uw materialen? Wij noemen het PKC (Periodieke Keuring
Computer) en doen het volgende:
binnenkant stofvrij maken, controle en zo nodig updates uitvoeren,
controle van harde schijf en werkgeheugen en het geven van advies
over eventuele verdere stappen. En
dat voor slechts vijfenveertig euro.”
No cure, no pay
Zit u met de handen in het haar
achter uw beeldscherm, omdat
een of ander virus dreigt of komt u
er niet uit met uw smartphone, tablet of zelfs TV, neem dan contact
op. Scott: “Wij zijn zeven dagen in
de week bereikbaar via Email, WhatsApp en SMS voor al uw vragen. Ik
zeg altijd; Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang. Is
het probleem echter van dien aard
dat wij het niet kunnen oplossen
voor u, dan werken wij op basis van
No cure no pay. Dat is wel zo fair. Uiteraard geven we advies voor eventueel nieuwe aanschaf en ook daar
nemen wij uitgebreid de tijd voor.”
Kijk op de website voor meer informatie www.maarseithulp.nl of bel:
06-11276091. Binnen 24 uur wordt
er altijd contact opgenomen.
Door Miranda Gommans

‘Privé voor 2’: Huzarenstukje
Toneelvereniging Kudelstaart
Kudelstaart - Een bed, een deur,
een zitje en veel fantasie. Meer heb
je niet nodig om een klucht op de
planken te zetten. Nou ja, alle bloed,
zweet en tranen van de spelers, de
regisseur en de techniek daargelaten natuurlijk. Toneelvereniging Kudelstaart heeft het voorjaar èn de
kolder in de kop met het stuk ‘Privé voor 2’. Een kluchtige komedie,
waarbij de hoofdpersonen Hetty en
haar twee geliefden zoals verwacht
verstrikt raken in hun eigen verha-

Prachtige aanbiedingen
voor veiling Kudelstaart

len, intriges en leugens. Als toeschouwer en getuige van deze verwikkelingen zit je twee uur op het
puntje van je stoel om alles te kunnen volgen. Dat de hoofdrolspelers
zelf niet de kluts kwijt raken, mag
een wonder heten. Afgelopen zaterdag 22 april was de première van
‘Privé voor 2’. Het is een door René
van Vooren gemaakte vertaling van
‘Key for Two’ van de Engelse schrijvers John Chapman en Dave Freeman. In Dorpshuis ’t Podium was

Het Aalsmeerse estafetteteam van 2016 na het ontsteken van het Bevrijdingsvuur bij het gemeentehuis. Foto: www.kicksfotos.nl.

Team Aalsmeer met Hannah (8 jaar)

Bevrijdingsvuur op 5 mei
naar Kudelstaart
Aalsmeer - Elk jaar weer wordt in
de nacht van 4 op 5 mei in Wageningen bij Hotel de Wereld het Nationale Bevrijdingsvuur ontstoken
om ons eraan te blijven herinneren dat vrijheid kwetsbaar en kostbaar is. Meer dan 1.500 lopers uit
zo’n 70 gemeenten verspreiden, als
start van Bevrijdingsdag, het Bevrijdingsvuur en de vrijheidsboodschap
over heel Nederland. Voor de derde
keer op rij doet ook een loopgroep
uit de gemeente Aalsmeer mee. Dit
jaar bestaat het team uit 13 lopers,
waaronder Hannah, een meisje van
8 jaar, en twee fietsers. Zij brengen
’s nachts hardlopend in estafettevorm het vuur van Wageningen naar
Kudelstaart. Daar zal dit jaar de indrukwekkende Bevrijdingsvuurceremonie plaatsvinden. Iedereen is
van harte welkom om deze kanjers op het Ad Verschurenplein bij
het winkelcentrum welkom te heten
en getuige te zijn van het ontsteken
van het Bevrijdingsvuur. Een waar
kippenvelmoment! Het programma
ziet er op 5 mei als volgt uit:
Circa 10.50 uur: Vertrek laatste
etappe vanaf de Proosdijhal Kudelstaart via herdenkingsmonument

‘De Propeller’ in het park aan de
Schweitzerstraat naar het winkelcentrum en het Ad Verschurenplein
bij Mijnsheerlyckheid.
De estafettelopers zullen allemaal
een fakkel dragen met het vuur
dat ze in Wageningen hebben opgehaald. Ze worden begeleid met
de opzwepende muziek van Salsa
Drumband Bovenkerk.
Circa 11 uur: Aankomst van het team
met het Aalsmeerse Bevrijdingsvuur
op het Ad Verschurenplein in Kudelstaart, toespraak door locoburgemeester Ad Verburg en interviews met de estafettelopers, ontsteken van het Bevrijdingsvuur gevolgd door het zingen van het Wilhelmus, optreden Salsa Drumband
Bovenkerk.
Circa 12.00 uur: Einde Bevrijdingsvuurceremonie. Het Bevrijdingsvuur
zal tot ‘s avonds blijven branden op
het Ad Verschurenplein. Meer informatie over alle activiteiten op Bevrijdingsdag 2017, zoals het Bevrijdingsconcert Yes, We Meet Again in
het Crown Theater en de Vrijheidslezing met onderduiker Peter Hein
in De Oude Veiling, is te vinden op
www.4en5meiaalsmeer.nl.

Kudelstaart - De bestuursleden
en vrijwilligers van de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart hebben
weer prachtige aanbiedingen verzameld voor de veiling van zaterdag
13 mei vanaf acht ’s avonds in het
Dorpshuis van Kudelstaart. De teller staat momenteel op zo’n 300 kavels die onder de hamer van veilingmeesters Gert Ubink en Dick Venema zullen komen. Tijdens de veilingavond komen producten en diensten in alle hoeveelheden langs: 1
dag behangen, 2 uur strijken, 4 persoons sloepentocht, voor 10 personen short golf, een hoek met 12
bier, een barbecue voor 16 personen of een zaalhuur dorpshuis inclusief 100 consumpties. Verder
komt er een heel alfabet onder de
hamer: een aquarium, broodrooster, citruspers, dinerpakket, etentjes,
föhn, grasschaar, head phone, juwelenkast, kippenhok, luchtbed, multipan, oldtimer rit, pond paling, rozen,
selfie stick, tractor (speelgoed), vogelhuisje, wokset, en zand (5 kuub).
En van alles daar tussenin!

Omdat de veiling duurt tot de kleine uurtjes van de moederdagzondag, zullen weer kleurrijke en geurige boeketten bloemen, en ruim 50
bossen rozen worden aangeboden.
Mooie binnenkomers voor de Moederdag! Ook aan de kinderen is gedacht: zo zijn er onder meer: spellen,
een grote kindertractor, een kinderkweektafel,
kinderboekenpakket,
speelgoedtrein, een kinderfeest in
een Kielboot of (via de ouders) een
suikerspinmachine.
Bijdragen
Lokale verenigingen en clubs kunnen in aanmerking komen voor een
bijdrage uit de opbrengsten uit de
veiling. Aanvragen voor financiële ondersteuning van goed onderbouwde projecten kunnen tot 30
april worden ingediend via een formulier op de website www.veilingkudelstaart.nl. Los van de aanvragen voor concrete projecten, keert
Kudelstaart voor Kudelstaart ook
standaardbedragen uit aan jubilerende clubs.

Het bestuur van Kudelstaart voor Kudelstaart gaat op de foto met enkele van
de 300 kavels. Achter vlnr: Hans Splinter, Arie Stolwijk, Eppo Buskermolen, Ton
Hol. Vooraan: Ad Verburg, Marlouke Sparnaaij en Arie de Vos. Op de foto ontbreken: Aad van der Hoorn, Jan Bunnik en Sjaak van der Weijden.

Wereldwinkel Aalsmeer
feestelijk heropend

Nieuwe tentoonstelling in gemeentehuis

Tijdsbeeld van Connie Fransen
Aalsmeer - Kunst in Aalsmeer. Als
het aan wethouder Gertjan van der
Hoeven ligt, dan kan er niet genoeg
kunst getoond worden. Kunst op de
werkplek - het is al zo vaak wetenschappelijk bewezen - is goed voor
de sfeer en dient ter inspiratie. Ook
Ingrid Koppeschaar - zij studeerde
kunstgeschiedenis - is deze mening
toegedaan. De door haar verzorgde
tentoonstellingen in het gemeentehuis zijn hiervan een bewijs. Vier
exposities per jaar, die steeds weer
anders van karakter zijn.
Na de kleurige en strakke lijnen
van Michaël Glanz is komend kwartaal het werk van Connie Fransen te
zien. Dit keer wordt de kijker poëtische en volgens een aantal kijkers
lyrische voorstellingen aangeboden. De onderwerpen zijn zeer divers en verschillen wat techniek betreft behoorlijk van elkaar. Soms is
niet voor te stellen dat het allemaal
door één persoon is gemaakt. Maar
het typeert de kunstenaar die altijd
op zoek is naar nieuwe uitdagingen. “Ik moet gewoon doen wat ik
voel en wat op zo een moment belangrijk voor mij is.” De tentoonstelling is haar tijdsbeeld van de afgelopen jaren.
Beeld en woord
“Ik kende het werk van Connie niet
echt goed, maar toen ik haar atelier bezocht, werd ik zo getroffen
het aanwezige publiek razend enthousiast over de uitvoering. Enkele
trouwe bezoekers spraken over de
verwarring en de snelle wisselingen
in het verhaal: “Je weet dat het alle kanten uit kan in zo’n stuk. Maar
toch wordt je elke keer weer verrast
door de plotwendingen.” Regisseur
Erica Von Bannisseht-van Esch is
heel tevreden over de prestatie van
‘haar’ 7 toneelspelers. “Na de afgelopen vijf maanden hard werken is
het fijn en eng tegelijk om eindelijk de confrontatie met het publiek
aan te gaan. En we hebben van-

door een drieluik dat ik onmiddellijk zin kreeg om van haar werk een
tentoonstelling te maken.” Het favoriete schilderij van de samenstelster is inderdaad een opvallend
werk en van dat niveau zijn er meer
schilderijen te bewonderen. Connie
Fransen houdt van taal en de wijze
waarop zij beeld en taal tot één geheel maakt, geeft een onlosmakelijke verbondenheid weer.
Het was dan ook mooi dat voormalig wethouder Ronald Fransen, de
broer van de kunstenaar, zijn opening speech - in de vorm van een
vraaggesprek - eindigde met een
gedicht. En de goede verstaander
hoorde dat het om de speels aaneen
gesmede titels van de schilderijen
ging. Zoals onder andere: Hoog kijk
omhoog, het is soms maar even: het
gesluierde huis: roeier op zee, in de
stilte vond hij het antwoord: dromer
van de zomer.
Tijdens de dialoog verduidelijkte
Conny dat wanneer je je openstelt
het vanzelf tot je komt. “Je moet kijken zonder iets te vinden. Dan ontstaat er een blijheid.” Wat voor haar
bij het schilderen het moeilijkste
was? Lang hoefde zij niet na te denken: “Dat is om te weten wanneer
het schilderij af is.”
De tentoonstelling van Conny Fransen is tot en met 19 juli te bewonderen in het gemeentehuis.
Janna van Zon
avond gezien dat de reacties uit dat
publiek de spelers voeden, zodat zij
weer sterker spelen. Zo zie je eigenlijk heel vaak dat spelers en publiek
samen de avond maken.”
Nog tweemaal brengt de toneelvereniging de komedie in het Dorpshuis, namelijk op zaterdag 29 april
en op zaterdag 6 mei. Aanvang beide avonden 20.15 uur. Kaarten à 10
euro zijn nog te koop bij Gall&Gall in
winkelcentrum Kudelstaart en Vooges in de Zijdstraat in het Centrum.
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Eind maart was de Wereldwinkel in de Zijdstraat een week
lang gesloten. Tijdens die week was
een hele groep vrijwilligers druk
met een echte opfrisbeurt van de
winkel. Een nieuw logo, een nieuwe kast voor het grote assortiment
fairtrade levensmiddelen en heel
veel schilderen. Afgelopen vrijdag
21 april is de Wereldwinkel onder
grote belangstelling feestelijk heropend door wethouder Jop Kluis.
Samen met de voorzitter van de Wereldwinkel, Miekje Hoffscholte onthulde hij de nieuwe buitenkant van
de winkel. Na het officiële gedeelte
werd er getrakteerd op een fairtrade
smoothie of sapje en kon iedereen
de winkel bewonderen.
In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De
Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags
tintje uit ontwikkelingslanden. De
makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommi-

gen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken.
Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning,
voedsel, scholing en medische zorg.
In de gewone handel blijven zij vaak
onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite
van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun
verhaal kwijt. Hoe ze met weinig
middelen die prachtige producten
maken en wat ze nodig hebben om
hun bedrijf te kunnen verbeteren.
Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen. Door fairtrade producten
te kopen steunt u deze mensen en
werkt u mee aan een eerlijkere verdeling van de welvaart in de wereld.
Bent u misschien op zoek naar fairtrade koffie, thee of suiker voor uw
bedrijf? Kijk dan eens op de webshop van de Wereldwinkel. De Wereldwinkel is te vinden in de Zijdstraat 15. Kijk voor meer informatie
op www.wereldwinkelaalsmeer.nl.

Van links naar rechts: Karin de Veij (winkelcoördinator), Jop Kluis (wethouder)
en Miekje Hoffscholte (voorzitter). Foto: Arjen Vos.

Celebrate in 1e
FairTrade week
Aalsmeer - Iets te vieren en een
fairtrade cadeau krijgen? Het thema
van de eerste FairTrade week van 6
tot en met 13 mei is dit jaar Celebrate. Iets te vieren? Bijvoorbeeld een
verjaardag, trouwerij, jubileum, promotie, (her)opening in de gemeente, meld het aan bij de werkgroep.
Tien aanmeldingen worden geselecteerd en krijgen die week een
FairTrade cadeau. Graag aanmelden
voor vrijdag 5 mei met vermelding
van: naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en de aard van de viering.
Dit kan via de contactpersoon van

de Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer, e-mail: jbkooij@kabelfoon.nl of www.fairtradegemeenten.
nl (onder Aalsmeer). De winnaars
krijgen bericht.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Spinning marathon voor
Stichting Haarwensen

Radio Aalsmeer live bij
handbal in Volendam

Aalsmeer - Stichting Haarwensen
zet zich in voor kinderen tot en met
18 jaar, die door medische behandelingen of een andere vorm van
alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking komen voor een haarwerk
of pruik. Goede haarwerken en pruiken zijn vaak onbetaalbaar. Slechts
een klein gedeelte van het bedrag
wordt door de verzekering vergoed.
Dit is waar Stichting Haarwensen
ingrijpt. Met behulp van donaties
van haar en financiële giften kan
de Stichting pruiken kosteloos aanbieden. Pruiken van alle soorten en
maten en van hoge kwaliteit, waar
vele kinderen mee verblijd kunnen
worden. Zonder donaties is het voor
Stichting Haarwensen niet mogelijk
de pruiken kosteloos aan te bieden.
Miss Beauty of the Netherlands is
een organisatie dat zich inzet voor
Stichting Haarwensen.
Als finaliste van Miss Beauty of
Noord-Holland wil de Aalsmeerse
Laura Kreijger hier graag een bijdrage aan leveren. In samenwerking met Fitness Aalsmeer organi-

Aalsmeer - Afgelopen zondag
speelden de handballers van FIQAS
Aalsmeer een spannende wedstrijd
tegen Volendam. In de eerste kruisfinale in de goed gevulde Bloemhof veroverde de thuisclub tijdens
een hectische slotfase een 23-21
overwinning. Een marge die volgende week in de return de Volendammers gelegenheid biedt de zaak
recht te trekken. Het blijft dus spannend welke ploeg zich gaat kwalificeren voor de ‘best of three’ om de
landstitel tegen hoogstwaarschijnlijk OCI Lions, de huidige titelhouder. Radio Aalsmeer zal zaterdag
live verslag doen van deze belangrijke wedstrijd. Eric Spaargaren zal
met gast-commentator Glen van der
Laarse de wedstrijd verslaan. De uitzending is van 19.00 tot 21.00 uur.

seert zij een spinning marathon op
zaterdag 29 april in sportschool Fitness Aalsmeer aan de Beethovenlaan 114. De marathon zal bestaan
uit twee rondes van één uur, waarvan de eerste ronde start om 10.45
uur en de tweede ronde om 12.00
uur. Deelnemers kunnen zowel één
als twee rondes meedoen. Kosten
per ronde bedragen 10 euro, die
rechtstreeks naar Stichting Haarwens zullen gaan. Mocht u niet mee
kunnen of willen spinnen, dan is er
altijd nog de keuze om geld te doneren via: www.doneeractie.nl/

Wedstrijden op Historische Tuin

Hana Ike Battles tijdens
Aalsmeer Flower Festival
Aalsmeer - Tijdens het vierde
Aalsmeer Flower Festival, dit jaar op
17 en 18 juni, worden uit Japan afkomstige Hana Ike Battles gehouden. Dat zijn wedstrijden, waarin arrangeurs en bloemsierkunstenaars
het tegen elkaar opnemen en het
publiek de winnaar bepaalt. “Een
nieuwe toepassing van bloemen en
daarmee een verrijking en extra attractie tijdens het Festival”, vindt de
organisatie. Hana Ike Battle is een
nieuwe en spannende combinatie
van bloemsierkunst en boeiend entertainment: twee arrangeurs nemen
het vijf minuten tegen elkaar op om
een spectaculair bloemstuk te maken. “Wij noemen het floritainment.
Onder opzwepende muziek, voorzien van deskundig commentaar en
na vijf minuten bepaalt het publiek
wie de winnaar is. Die gaat door
naar de volgende ronde”, licht Michel de Kok van de Nederlandse Hana Ike Battle-organisatie toe. Hana
Ike Battle komt uit Japan, is daar een
begrip geworden en er zijn plannen om binnen twee jaar een officieel wereldkampioenschap te organiseren. Hana staat voor bloem, Ike
voor leven en Battle voor de passie

om de beste prestatie te leveren. De
Hana Ike Battles worden tijdens het
Aalsmeer Flower Festival gehouden
op de Historische Tuin en tijdens het
evenement op zaterdagavond ook
nabij de Watertoren. Uit Japan vliegen gerenommeerde Battlers in, die
het opnemen tegen Nederlandse arrangeurs. Er zijn ook Battles speciaal voor kinderen en workshops. De
Kok: “Japan heeft een rijke traditie in
de bloemsierkunst, onder meer bekend door de Ikebana. De Japanners willen de Hana Ike Battle graag
internationaal uitrollen en hebben
daarbij vanwege de historische banden en de spilpositie gekozen voor
Nederland als partnerland.”
Aandachtstrekker
“Het is een boeiende, extra en nieuwe toevoeging waardoor het Festival
op 17 en 18 juni nog aantrekkelijker
wordt. Een mooie aandachtstrekker
op ons programma”, motiveert het
Aalsmeer Flower Festival. De complete festivalkalender wordt binnenkort bekendgemaakt.
Check nu al voor meer informatie:
https://www.aalsmeerflowerfestival.
nl en http://www.hanaikebattle.eu

Pannenkoeken eten met
Zonnebloem Kudelstaart
Kudelstaart - Woensdagmorgen
vijf april verzamelen acht gasten en
enkele vrijwilligers zich bij het winkelcentrum van Kudelstaart om gezellig pannenkoeken te gaan eten in
Nieuw Vennep. Met stralend weer
vertrok de groep met eigen auto’s.
Er werd gereden langs de oevers
van de mooie Westeinderplassen.
Onderweg naar Nieuw Vennep genoten de mensen van het mooie uitzicht. Aangekomen bij de Venneper
Logde werd de groep gastvrij ontvangen. Onder het genot van een
kopje koffie werden eerst alle laatste nieuwtjes uit gewisseld door de
gasten, erg gezellig. Het uitzoeken
van een pannenkoek was toch een
hele klus, er staan er zoveel op de
kaart. Nadat de eerste pannenkoeken werden uitgeserveerd waren de
o’s en a’s niet van de lucht, wat zien

ze er toch heerlijk uit. Toen iedereen
heerlijk van zijn of haar pannenkoek
ging genieten was het in één keer
stil aan tafel. Na nog een consumptie te hebben genuttigd werd het alweer tijd om huiswaarts te gaan. De
gasten hebben genoten van dit korte uitstapje en de mooie omgeving
van de Venneper Logde. Met mooi
weer kan daar ook een mooie wandeling gemaakt worden door het
bos. Helaas was het inmiddels wat
frisser geworden waardoor de groep
niet is gaan wandelen. Al met al
hebben de mensen er van genoten
en daar gaat het om. Zo maakt de
Zonnebloem afdeling Kudelstaart
de slogan ‘Samen doen’ weer waar.
Wilt u meer informatie over de Zonnebloem Kudelstaart of gast worden? Neem dan contact op met Els
Schaefers via 0297-342414.

Benefiet voor aanleg van
waterleiding in Nepal
Aalsmeer - De eerste opbrengst
voor water in Tilu’s dorp in Nepal is
binnen. Een feest van drie vriendinnen die hun 60ste verjaardag vierden heeft voor water in het dorp
van Tilu, Kaule in Chepang Hills, een
bedrag opgebracht van 1511 euro.
Er is verdubbeling bij OSA aangevraagd, dus al een fantastisch startbedrag worden van 3022 euro. Joke
van der Zwaan van Nepal Benefiet
Aalsmeer bedankt de vriendinnen
van harte voor dit initiatief en prachtige resultaat.
Volleyballen en/of swingen
“Er is echter veel geld nodig (totaal 10.500 euro) om alle huishoudens en het schooltje in dit dorp van
water te voorzien, want je kunt natuurlijk niet de ene bewoner wel en
de andere geen water geven”, aldus Joke van der Zwaan. Daarom
hierbij een extra oproep voor deelname aan het volleybaltoernooi en/
of te komen swingen op 13 mei in
The Beach.Inschrijven met een heel
team (4 personen) of individueel
kan voor 6 mei bij: Gerard Buskermolen via gm.buskermolen@gmail.
com. Het inschrijfgeld bedraagt 10
euro (inclusief concert). Meer mag
natuurlijk altijd. Bedrijven wor-

den tevens uitgenodigd een veld te
adopteren en/of met een team in te
schrijven. Alleen ‘s avonds het concert bezoeken kan natuurlijk ook. En
dat het swingen wordt, kan niet missen met de alom bekende band de
Hucksters. Deze sympathieke vijfmans coverband uit de omgeving
van Aalsmeer behoeft geen nadere kennismaking meer. De band bestaat al vanaf 1993 en verzorgt al jaren optredens in café’s, feesttenten
en zalen in heel Nederland. Iedereen weet al dat zij garant staan voor
een avond heerlijke rockcovers. En
TBF, Taek, Blank en Frank, bestaande uit zanger en bassist Rob Taekema, drummer Johannes Blanksma en gitarist Herman Frank, komt
optreden. Deze drie doorgewinterde muzikanten brengen blues, classic rock tunes, oude soulklassiekers
en groovy Jazz. Het trio weet van
menig avond een swingend feest
te maken. De feestavond begint 13
mei om 21.00 uur. Een bijdrage storten kan natuurlijk ook altijd. Er is bij
OSA wederom verdubbeling aangevraagd. Info over de projecten en
het concert bij Joke van der Zwaan
via bootje25@kabelfoon.nl, bel 0623861976 of kijk op www.nepalbenefietaalsmeer.com.

Uittips en livemuziek
Naast de Twitterhit, de gezellige
meezinger, de Soulshow-classic en
een nummer 1 hit uit het Top 40 Hitarchief ontvangt Ron Leegwater,
die deze week samen met Kirsten
Verhoef het ‘Vrijdagavondcafé’ presenteert, diverse gasten. En natuurlijk is er Kirsten’s eigen Mini Magazine met lifestyle en uitgaantips in
de regio. Zoals altijd ook heel veel
muziek en deze week iets heel bijzonders. Te gast zijn de twee gitaarspelende broers Tom en Bas van
Ommen, die ook hun eigen teksten
schrijven. En natuurlijk gaan ze dat
live laten horen in het altijd gezellige Vrijdagavondcafé tussen 21.00
en 23.00 uur.
Vrijheid en herdenken
Op 4 mei zal Radio Aalsmeer ui-
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teraard aandacht besteden aan de
jaarlijkse dodenherdenking. Tijdens
een speciale live uitzending zal worden geschakeld tussen de herdenkingen in Aalsmeer en Kudelstaart.
De redactie staat open voor verhalen van ouderen over Aalsmeer en
Kudelstaart in oorlogstijd. Indien
u uw verhaal wil vertellen, of u iemand kent die zijn of haar ervaringen wil delen, neemt u dan contact
op met de redactie via info@radioaalsmeer.nl.
‘Door de Mangel’
Afgelopen maandag kon u een herhaling beluisteren van een eerdere uitzending van ‘Door de Mangel’ waarin Aalsmeers eerste dorpsdichter te gast was. Marcel Harting
vertelde vanaf zijn puberteit al gedichten te schrijven. Naast gedichten, maakt Marcel ook schepen op
zijn jachtwerf Harting. Zoals elk programma op Radio Aalsmeer, is ook
deze uitzending weer terug te luisteren via www.radioaalsmeer.nl.
Op maandag 17 april was het Ton
Nisters die gemangeld werd. Hij
heeft ook weer een nieuwe gast
gevonden die live plaats neemt in
de studio. De 168e gast is Marike
Schneider, zij heeft de zoon van Ton
begeleid bij zijn dyslexie en Ton wil
graag weten wat zij dan allemaal
doen. Het antwoord op deze vraag
maandag 1 mei om 19.00 uur in
‘Door de Mangel’. Radio Aalsmeer is
de lokale omroep van Aalsmeer en
omgeving. De omroep is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0
FM op de kabel, digitaal radiokanaal
868 (Caiway). Volg Radio Aalsmeer
ook op Twitter en Facebook.

Ondernemend en maatschappelijk betrokken

Kennismakingsavond JCI
Amstelland - Ondernemende mensen zitten niet stil. Mede daarom is
er JCI Amstelland. Samen met haar
leden organiseert het bestuur maatschappelijke projecten en zet zich in
voor persoonlijke ontwikkeling. Op
24 mei opent de vereniging ‘haar
deuren’ en kan kennis gemaakt worden met de leden tijdens een informele avond die geïnspireerd is op
het concept van ‘TED talks’. “Wij komen graag in aanraking met ondernemende mensen tot 40 jaar”, vertelt
Martin Bijl, één van de initiatiefnemers van het evenement. “TED talks
zijn vaak inspirerende ideeën die gedeeld mogen worden en wij delen
graag hetgeen JCI te bieden heeft.”
JCI Amstelland is een internationale vereniging voor ondernemende
professionals tot 40 jaar en kent wereldwijd 170 duizend leden. De vereniging organiseert op woensdag
24 mei een gratis kennismakings-

avond in het oude dorp in Amstelveen in een format dat is geïnspireerd op TED talks. Het programma
is van 20.00 tot 22.00 uur en de hapjes en drankjes worden aangeboden door JCI. Ben jij ondernemend
en maatschappelijk betrokken? Op
zoek naar een nieuw netwerk in Amstelveen en omgeving? Meld je dan
aan via http://bit.ly/jcikennismaken
of mail naar info@jci.nl.

Bingoavond bij
de Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zaterdag 29 april weer een gezellige
bingoavond. Deze vindt plaats in
het gebouw van voetbalvereniging
SCW aan het Konnetlaantje. Op deze avond zullen er drie rondes bingo worden gespeeld en tussendoor
nog een grote loterij. De avond begint om 20.30 uur, de zaal is open
vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Aalsmeer - Zondag was de dag dat
meer dan vijftig fans van GRLBND
voor een dans- en zang-workshop
naar de Mikado kwamen. Het was
een superleuke middag en iedereen
heeft genoten. Van Jogg Aalsmeer
en de Albert Heijn kreeg iedereen een gezond tussendoortje. Aan
het einde van de workshop mochten ouders de geleerde dans komen

bekijken. De meiden van GRLBND,
Denise, Som, Rony, Delany en Romy,
vonden dat iedereen heel erg goed
had meegedaan. Dat was aan het
resultaat wel te zien.
Na de uitvoering mocht iedereen
met de vier van GRLBND op de foto. Zie binnenkort youtube Denise Kroes voor een filmpje van deze
dans- en zang-workshop.

Steun van Rotary club voor
Jeugdsportfonds Aalsmeer

Film ‘Agent of
Grace’ in de
Open Hof Kerk
Aalsmeer - Op maandag 1 mei
wordt er in de Open Hof Kerk een
indrukwekkende film vertoond over
de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die er bewust voor kiest
Gods wetten te gehoorzamen boven die van het Naziregime en actief betrokken raakt bij het verzet tegen Hitler. In deze aangrijpende film
wordt Bonhoeffer gevolgd in zijn
laatste jaren, zijn aandeel in het verzet en zijn morele dilemma’s. In april
1943 wordt hij gearresteerd en op
5 april 1945 wordt hij door de nazi’s opgehangen. De film is geschikt
voor iedereen vanaf 16 jaar. Aanvang is 19.30 uur, inloop met koffie, thee vanaf 19.15 uur. Ingang via
‘t Baken in de Sportlaan 86. Geen
pauze. Bijdrage in rechten vertoning: 5 euro per persoon.

Veel fans bij dans- en zangworkshop van GRLBND

Kees winnaar op
laatste sjoelavond
Aalsmeer - Op donderdag 13 april
is de laatste competitiewedstrijd gesjoeld van dit seizoen. In het Dorpshuis in Kudelstaart konden de leden van Sjoelclub Aalsmeer nog
één keer in competitieverband zich
meten dit seizoen voor de prijsuitreiking van 5 mei. De Hoofdklasse is
gewonnen door Kees Kuijpers, gevolgd door Hans van Leeuwen en
op drie Tiny Amsing. In de A-Klasse was Cor Franck de beste, op twee
Marry Verhoeven en drie Theo van
Leijden. In de B-Klasse was Thijs
Brozius onverslaanbaar, op de voet
gevolgd door Klaas van Leeuwen
en Kees verbruggen. In de C-Klasse was de hoogste eer voor Pleun
van Verseveld, op twee Jan Geleijn
en op drie Maria Baggen. Voor informatie en uitslagen zie ook www.
sjoelclub-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Donderdag kreeg het
Jeugdsportfonds Aalsmeer een
cheque van 3.000 euro overhandigd
door de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn. Binnen die serviceclub stellen de leden zich onder het vaandel van Community Service dienstbaar op voor de lokale samenlevingen van Aalsmeer, Uithoorn en Ronde Venen.
Gert-Jan Stoop van Community Service: “Die ondersteuning kan zowel
door het fysiek verlenen van diensten als door een financiële steun
in de rug voor maatschappelijke in-

De overhandiging van de cheque met vlnr: Ingeborg Couvee (coördinator Jeugdsportfonds), Gert-Jan Stoop (Rotary), Kim Veltman (coördinator
Jeugdsportfonds) en Jaap Overbeek (voorzitter Rotary Aalsmeer-Uithoorn).

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

stellingen, zoals het Jeugdsportfonds Aalsmeer.” Het Jeugdsportfonds Aalsmeer stelt zich ten doel
dat kinderen van 4 tot 18 jaar moeten kunnen sporten.
Coördinator Kim Veltman: “Dat geldt
voor alle kinderen, dus ook voor kinderen uit gezinnen die zich dat financieel niet kunnen veroorloven.
Om een kind een jaar lang te kunnen laten sporten is 250 euro nodig. Met deze donatie van Rotary
Aalsmeer-Uithoorn kunnen we dus
voor twaalf kinderen meedoen aan
sport in clubverband verzekeren.”

Oud papier in
Rijsenhout
Rijsenhout - Op zaterdag 29 april
gaan de leden van Drumfanfare
Melomanie en handboogvereniging

Target weer huis aan huis oud papier ophalen. De lopers vragen inwoners het papier in tilbare dozen
aan de rand van de weg te plaatsen.
De opbrengst van het oud papier
komt ten goede aan beide verenigingen. Daarna is de eerstvolgende
ophaalronde zaterdag 27 mei.
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Vragen CDA over ‘kaalslag’ langs Brandewijnsloot

Wethouder: “Niet onze
bomen, niet onze grond”
Aalsmeer - In de raadsvergadering
donderdag 20 april zijn vragen gesteld door het CDA over het kappen
van de bomen langs de Brandewijnsloot op het terrein van nieuwe eigenaar Lidl. Diverse inwoners heb-

ben verbolgen gereageerd op het
plotseling verdwijnen van dit oude, idyllische stukje in het Centrum.
De gemeente kreeg verwijten, maar
vooral de supermarktketen kreeg
ervan langs.

Het CDA vroeg of bij het college
de bomenkap bekend was, er monumentale bomen bij waren, waarom het weghalen in het broedseizoen is gebeurd en of er compensatie komt? Wethouder Gertjan van

der Hoeven gaf aan blij te zijn met
de vragen en dat ook het college
teleurgesteld is om de bomenkap.
“Maar, het zijn niet onze bomen en
ze staan niet op onze grond. Of het
een goed besluit is van de Lidl, laten
we maar in het midden.”
Geen van bomen kwam voor op de
lijst met waardevolle bomen, zo is
nagekeken. Sinds enkele maanden
hoeft in Aalsmeer geen vergunning
aangevraagd te worden voor het
kappen van bomen op eigen grond.
Dus ook niet door de Lidl. De supermarktketen heeft aangegeven
de strook grond langs het water, die
de bestemming groen heeft, te zullen herstellen. Wat er terug komt, is
natuurlijk aan de Lidl. “We hebben
de Lidl aangeraden de groenstrook
zo in te richten dat het nieuwe bedrijfspand niet teveel in het zicht
komt vanaf het water”, vervolgde
wethouder Van der Hoeven.
Het kappen van bomen in het
broedseizoen valt onder de flora- en
faunawet en hiervoor is de provincie Noord-Holland verantwoordelijk. De gemeente gaat er niet over.
Een boom met een nest erin mag
niet gekapt worden. Voor zover bekend bij de gemeente heeft de Lidl
geen onderzoek laten doen. Er is
ook geen toezichthouder langs geweest. De actie is door de gemeente gemeld bij de provincie.
De gemeente is wel voornemens
om na de nieuwbouw de Lidl extra
te wijzen op het feit dat de grondstrook langs het water een groenbestemming heeft en deze ook zodanig ingericht moet worden. Blijft
jammer, de gepleegde ‘kaalslag’.
Vooralsnog maakt de Lidl zich niet
heel populair in Aalsmeer!

Sympathie meerderheid raad
voor AB-motie volkstuinen
Aalsmeer - Een motie over volkstuinen is afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering ingediend door AB. De afgelopen jaren
zijn door diverse oorzaken bijna alle gemeentelijke volkstuinen verdwenen. Volgens AB heeft tuinieren
een positieve invloed op de gezondheid, is een volkstuinencomplex in
het kader van zelfredzaamheid en
sociale samenhang en het tegengaan van vereenzaming van ouderen van belang en kunnen door teelt
van ‘Piet Vissers’ en ‘Stiense Bonen’
het behoud van lokale groenten gestimuleerd worden. Door Aalsmeerse Belangen is eerder een oproep
gedaan om de behoefte aan volkstuinen in Aalsmeer en Kudelstaart
te peilen en er is in ruime mate op
deze oproep gereageerd. “Er is in de
reacties aangegeven dat men staat
te trappelen om weer de spade in
de hand te nemen.” De plaatselijke afdeling van Groei en Bloei heeft
aangegeven het initiatief te ondersteunen en een daadwerkelijke bijdrage te willen leveren aan de realisatie van een volkstuinencomplex.
“Een volkstuin in het kader van educatie kan ook toegevoegde waarde

hebben voor de basisscholen in de
gemeente”, gaat AB in de motie verder. De fractie heeft onderzoek gedaan naar geschikte locaties, maar
om verschillende redenen zijn deze
nog niet gevonden of beschikbaar.
Het college kreeg in de motie de
opdracht om de realisatie van een
volkstuinencomplex te onderzoeken en eventuele lege kassen hierin te betrekken. Sympathiek, vonden CDA en PACT de motie en gaven aan deze te ondersteunen. De
VVD was kritischer, vond het ook
sympathiek, maar geen taak van de
gemeente, dus geen steun van deze partij. En hier was burgemeester Nobel het roerend eens. Hij ontraadde de motie, mede ook vanwege de hoge werkdruk op de afdeling. De tweede fase van renovatie
van het gemeentehuis staat op de
rol. Nobel wilde de toezegging geven dat de gemeente gaat kijken
naar een eventuele locatie, maar
alleen als het verdere initiatief zou
worden opgepakt door een externe partij. De motie is toch met een
meerderheid van stemmen aangenomen, maar krijgt vooralsnog geen
prioriteit.

Getuigen gezocht

Vernielingen na ‘feestje’
in het Seringenpark
Aalsmeer - Vrijdag 21 april zijn in
de avond of nacht vernielingen aangericht in het Seringenpark aan de
Ophelialaan. Vandalen hebben een
tak van een bloesemboom geknakt
en diverse planten stuk getrapt.
Waarschijnlijk is voor de ‘aanval’ op
het groen een feestje gevierd, want
enkele vaste bezoekers aan het Seringenpark troffen zaterdagmorgen
een behoorlijk aantal lege flessen
en blikjes aan. Maar liefst drie grote boodschappentassen zijn gevuld
met achter gelaten afvalresten.

Jammer is het zeker ook dat er glas
kapot gegooid is op het grasveld
waar bijna dagelijks honden spelen en rennen. Er is geprobeerd dit
glas zo goed mogelijk te verwijderen, maar aangeraden wordt alert
op glas te blijven.
Mogelijk zijn er inwoners die meer
informatie hebben en/of de ‘feestende’ personen hebben gezien. Zij
worden verzocht dit te melden bij de
politie via 0900-8844 of anoniem via
0800-7000.
Foto: Garby Aalsmeer

Uitzending radio vanuit Oude Raadhuis
verlenen gastvrijheid. Alle politieke
partijen die Aalsmeer rijk is worden
een voor een uitgenodigd, zo ook leden van het College. Berend en zijn
team zullen hen bevragen, zodat de
bewoners van de bestuurders te horen krijgen hoe hun inzichten zijn
over zaken die in Aalsmeer en Kudelstaart leven.
Opnamen worden gemaakt op zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur na
een commissie- of raadsvergadering. Deze zijn niet live te volgen,
maar kunnen op de zondagen, volgend op de zaterdag, beluisterd
worden vanaf 14.00 uur. Nadeel is
dat luisteraars niet meer in kunnen bellen. Daar is een mouw aangepast: Inwoners kunnen (vooraf) vragen indienen via redactie@
ouderaadhuisaalsmeer.nl. Kijk voor
de programmering op www.ouderaadhuisaalsmeer.nl. Op zaterdag
22 april wordt een proefopname gemaakt waarin Berend Vollmuller zal
vertellen hoe het programma eruit
gaat zien. Op zaterdag 13 mei staat
de eerste ‘serieuze’ uitzending gepland.

Vernieling aan
auto en brommer

Aalsmeer - Op donderdag 20
april rond half één in de nacht
is opnieuw ingebroken in het
zwembad aan de Dreef. Bij het
sloopgedeelte hebben de dieven een houten plaat ingetrapt
om binnen te komen. In de ruimte
van de kantine zijn diverse kasten
en laden geopend. Uit de kassa
is een geldbedrag ontvreemd. De
politie en het beveiligingsbedrijf
zijn bij het afgaan van het alarm
snel ter plaatse gegaan, maar de
dieven waren al gevlogen.

Aalsmeer - In de avond op nacht
van vrijdag 21 op zaterdag 22
april zijn vernielingen gepleegd
aan een in de Ophelialaan (hoge
nummering) geparkeerde auto.
Onbekenden hebben twee flinke
deuken getrapt of geslagen. Een
ter hoogte van het portier, de ander nabij het achterscherm. De
vernieling heeft plaatsgevonden
tussen zeven uur vrijdagavond en
zaterdagochtend half elf. Dezelfde avond of nacht is ook een vernieling gepleegd aan een bromfiets. Deze was door de eigenaar neergezet op het Raadhuisplein. Het zadel is kapot gesneden en het slot van het zadel is
open gebroken. Dit moet gebeurd
zijn tussen acht uur ‘s avonds en
twee uur in de nacht. Mogelijk
zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.

Weer hartslag na
reanimatie
Aalsmeer - Op zondag 23 april
zijn de hulpdiensten met spoed
gegaan naar de Karperstraat
voor een reanimatie. De politie,
de brandweer en het reanimatieteam zijn ter plaatse geweest. De
55-jarige man is direct behandeld
en met hartslag met spoed naar
het ziekenhuis vervoerd.

Twee fietsen en
bromfiets weg
Aalsmeer - Tussen zondag 23 en
maandag 24 april zijn twee fietsen gestolen uit de Seringenstraat. Het betreft een Be Twin
mountainbike waarvan het registratienummer eindigt op 243 en
een Rock Rider 3. Het registratienummer van deze fiets eindigt op
587. De diefstal heeft plaatsgevonden tussen zondagavond acht
uur en maandag kwart voor negen in de ochtend. In de nacht
van zondag 23 op maandag 24
april is uit het Seringenpark een
bromfiets gestolen. De Piaggio
C44 is zwart van kleur en het kenteken is F-243-DH. Deze diefstal
heeft tussen half een ‘s middags
en één uur in de nacht plaatsgevonden.

Auto retour na
9 maanden
Aalsmeer - Op donderdag 20
april om zes uur in de avond is in
de Brasemstraat door de politie
een gestolen auto aangetroffen.
De Peugeot 208 was in juli 2016
gestolen in Nieuw Vennep. De eigenaar heeft inmiddels, na negen maanden, zijn vervoermiddel
weer teruggekregen.

Aanhouding na
mishandeling
Aalsmeer - Op vrijdag 21 april
om half acht in de avond is in
de Spoorlaan een 31-jarige man,
woonachtig in Aalsmeer, aangehouden wegens mishandeling of
geweldpleging. In Haarlem had
hij dezelfde avond een automobilist aangevallen en verwond. De
man is overgedragen aan de politie Kennemerland.

Veel hulpdiensten bij ongeval
Aalsmeer - Op maandag 24 april
om half één ‘s middags zijn de hulpdiensten met velen uitgerukt na
een melding over een ongeval op
het fustterrein van de veiling aan
de Legmeerdijk. Een 63-jarige medewerker had op een wagen gereden met karren achter zich en was
bij het afstappen met zijn jas aan
een stang blijven hangen. De man
was hierdoor lelijk ten val gekomen.

Politieke Uurtje komt terug
Aalsmeer - Het Politieke Uurtje
komt weer terug op Radio Aalsmeer
met de oude, vertrouwde, interviewer Berend Vollmuller, bijgestaan door Joop de Ruiter en Dick
de Geus. Jarenlang was het Politieke Uurtje op de zaterdagen een begrip bij Radio Aalsmeer. Het werd
verzorgd door coryfeeën als Willem Barendse, Joop de Ruiter en de
helaas overleden Jan Peterse. Van
een latere datum is de medewerking van onder andere Berend Vollmuller. Eind vorig jaar besloot Radio
Aalsmeer een andere koers te gaan
varen en werden oude programma’s
of geschrapt of verplaatst naar een
ander tijdstip. Berend en zijn medepresentatoren kregen van meerdere
kanten te horen dat zij, en het programma, node werden gemist. Daar
is nu een oplossing voor gevonden.
Het vernieuwde (oude) programma krijgt de titel: Oude Raadhuis
Aalsmeer. Plaats van handeling,
heel toepasselijk: Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. De Stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA),
die de ruimten van dit pand beheert,

Geld gestolen na
inbraak

De politie is met diverse wagens uitgerukt, de ambulancedienst kwam
met meerdere bussen, de brandweer was aanwezig en de traumaheli is geland. De man was in eerste instantie niet aanspreekbaar.
Ter plaatse is eerste hulp verleend.
Daarna is de 63-jarige man met
spoed per ambulance naar het VUziekenhuis vervoerd.
Foto: Marco Carels

Veel bekijks voor traumaheli
Aalsmeer - De traumaheli is vrijdag
21 april even voor negen uur in de
ochtend geland op de Stommeerweg. Op de dijkverzwaring langs
de Westeinderplassen had de piloot de heli geparkeerd. De aanwezigheid van de heli en de plaats van
de landing (best smal) trok veel be-

kijks. De traumaheli, de ambulancedienst en de politie waren aanwezig
voor een medische noodsituatie in
een woning aan de Stommeerweg.
Het slachtoffer, een 1-jarig meisje, is
met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.
Foto: Marco Carels

Vandalisme in nieuw vaarseizoen

Ruiten schuilhut ingeslagen

Automobilist rijdt sloot in
Aalsmeer - Op zondag 23 april
rond half zes in de avond is een auto de sloot ingereden bij het Raadhuisplein. De politie, brandweer en
ambulancedienst zijn ter plaatse ge-

gaan. De wagen belandde met zijn
neus in het water. De bestuurder,
een 72-jarige man uit Zandvoort,
wist via de achterzijde van de auto
op het droge te komen. De man is

Aalsmeer - Met het aanbreken van
het nieuwe vaarseizoen is afgelopen weekend helaas ook het nieuwe
seizoen van vandalisme op de Westeinderplassen aangebroken. Van de
schuilhut op het recreatie-eilandje nabij de Kleine Poel van de familie
Roelink zijn, met een ladder, alle vier
de ruiten (dubbel glas) ingeslagen.

“De onbekende plegers van deze misselijke en zinloze daad zouden eens
moeten bedenken hoe het voelt als
hun eigen spullen zouden worden
vernield”, aldus de teleurgestelde en
ook boze eigenaar. Mogelijk heeft iemand iets gezien en/of heeft meer informatie. De politie hoort het graag via
0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

nagekeken door medewerkers van
de ambulancedienst, maar hoefde
niet mee naar het ziekenhuis. Hij is
met een taxi naar huis gegaan. Gedacht wordt dat de bestuurder per
ongeluk gas heeft gegeven in plaats

van te remmen, maar de exacte oorzaak is nog niet bekend. De politie
doet nader onderzoek. Een kraanwagen heeft de auto weer op het
droge gezet.
Foto: Marco Carels
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Stichting Living Memories:
‘Jouw verhaal blijft leven’
Aalsmeer - Zoveel mogelijk terminaal zieke kinderen en hun nabestaanden helpen aan een blijvende
herinnering. Dat is het doel van de
in Aalsmeer gelanceerde Stichting
Living Memories. De stichting biedt
kinderen tot 18 jaar de mogelijkheid
kosteloos hun levensverhaal vast te
leggen, door middel van een videoen/of audioportret.
Kinderen met een levensbedreigende ziekte delen een angst. De
angst om vergeten te worden en
‘niets’ achter te laten. “Een portret
van hun leven geeft ze rust”, vertelt de Aalsmeerse oprichter Thinka Sanderse. “Hun verhaal is verteld
en kan ook na de dood worden gehoord.” De wens om deze stichting
op te richten ontstond nadat Thinka een radioserie maakte over de
strijd van de 12-jarige Chantal van
den Brink tegen botkanker. Zij overleed tijdens het maken van de serie.
Dat een blijvende herinnering aan
een kind belangrijk is, weten de ouders van Chantal als geen ander.
Moeder Claudia: “Wij hoopten vurig dat Chantal mee wilde werken
aan de serie. Waarom? Stel dat het
niet goed af zou lopen, dan hadden
we in ieder geval nog een prachtig
document als herinnering aan ons
meisje.”
Bij zeer jonge kinderen gaat het
voornamelijk om het vastleggen van

beelden en stemgeluid. Met oudere kinderen gaat de stichting het
gesprek aan over wat zij na willen
laten. Dit alles uiteraard in overleg
met ouders. Omdat het gaat om terminaal zieke kinderen, worden de
aanmeldingen beoordeeld op basis van urgentie. Er wordt daarbij onder meer rekening gehouden
met levensverwachting. Verder is er
een maximum van één opnamedag.
Een kind langdurig volgen, zoals bij
Chantal, is geen optie. Uitgangspunt is dat de stichting zoveel mogelijk mensen probeert te helpen.
Om het vastleggen van het levensverhaal voor iedereen bereikbaar te
maken, kiest de stichting ervoor om
de portretten kosteloos aan te bieden. Thinka: “De kosten die de ziekte van een kind meebrengt, trekken
vaak al een enorme financiële wissel
op een gezin. Wij vinden dat het maken van zo’n belangrijke herinnering
niet van geld af mag hangen. Verdriet en rouw kennen wat ons betreft geen financiële grens.” Daarom wordt gezocht naar donateurs,
fondsen en sponsors die gezamenlijk de kosten voor de gezinnen kunnen dragen.
De stichting is een crowdfundingsactie begonnen via doneeractie.nl/
stichting-living-memories/-1479.
Meer informatie is te vinden op
www.stichtinglivingmemories.nl.

Foto: Chantal van den Brink

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.
Op dinsdag 2 mei is er in het Wijkpunt Voor Elkaer een
demonstratie Line Dance voor mannen en vrouwen. Durft u het aan,
of lijkt het u leuk om te doen? Kom dan langs, u bent van harte welkom.
Inloop vanaf 19.00 uur en we starten om 19.15 uur de toegang is gratis ,
consumpties zijn voor eigen rekening.

Oostoogst weer gestart met
levering aan Voedselbank
Aalsmeer - Hoewel de kassen van
Oostoogst niet verwarmd worden,
kon afgelopen week ondanks het
koude weer de eerste groenten aan
de Voedselbank geleverd worden.
De in maart gezaaide sla was voldoende gegroeid om geconsumeerd
te worden. Dit werd door de klanten
van de Voedselbank met enthousiasme ontvangen. De Voedselbank
verdeelt wat ze krijgt en dat betekent dat in de wintermaanden verse groenten vaak ontbreken. De samenwerking met Oostoogst helpt de
Voedselbank heel erg bij het streven
naar gezonde voedselpakketten.
Vorig jaar werden er grote hoeveelheden verse en onbespoten groeten
geleverd, bijvoorbeeld: 580 kroppen
sla, 231 kilo snijbonen, 1945 snackkomkommers, 220 kilo tomaten en
107 kilo aardappels. De samenwer-

king tussen Oostoogst is een mooie
combinatie van onbespoten groente telen, vrijwilligers (ook klanten
van de Voedselbank) die helpen,
en gezond eten voor de Voedselbank. Daar komt ook nog de soep
van Soep Aalsmeer bij, gemaakt
met ingrediënten van Oostoogst en
die ook bij hen op de Aalsmeerderwerg 265 wordt verkocht. De Voedselbank krijgt een deel van de opbrengst. Oostoogst is ook al weer
begonnen met verkoop aan particulieren. De betrokken partijen realiseren door de samenwerking een mooi
staaltje van burgerinitiatief en participatie. Ze hopen op een vruchtbaar jaar met een mooie en gezonde opbrengst voor de klanten van de
Voedselbank. Kijk voor meer informatie op www.voedelbankaalsmeer.
nl en www.oostoogst.nl.

Verduurzaming van de tuinbouw

Ook op dinsdag 2 mei is er in een workshop “prikbord maken” in
Wijkpunt Voor Elkaer. Met materialen van stof kunt u een leuk prikbord
maken. We beginnen om 14.30 uur tot 16.30 uur en de kosten zijn 6
euro, dat is inclusief materialen en consumptie.
Voor woensdag 3 mei willen wij in het Wijkpunt voor Elkaer weer een
heerlijke maaltijd serveren voor u. Deze keer maakt de kok een Tropische
rijstcocktail met toast en boter, daarna sate met garnituur en satesaus,
daarbij atjar en kroepoek, gemengde salade en Vlaamse frieten. Als
toetje: cassata ijs met slagroom naar keuze. De kosten voor deze maaltijd
bedragen 10 euro. Voor meer informatie of reserveren kunt u bellen met
het Wijkpunt 0297-820979. U bent welkom vanaf 17.30 uur. Of vanaf
12.00 uur als u ’s middags al wilt eten.
Op donderdag 4 mei is er in het Wijkpunt voor Elkaer weer sjoelen.
We beginnen om 14.30-16.00 uur toegang is vrij, u hoeft niet te
reserveren, consumpties zijn voor eigen rekening.
Op vrijdag 5 mei is er een bevrijdingsfestijn op het Ad Verschurenplein
in Kudelstaart met aankomst van de lopers met het bevrijdingsvuur uit
Wageningen. Daarna is een heerlijke lunch met de lopers en comite 4-5
mei in Wijkpunt voor Elkaer. Voor reserveren hiervoor, of meer informatie over het avonddiner kunt u bellen met onze gastheer of gastvrouwen op nummer 0297-820979.
Wist u dat... u ook op zondagmiddag welkom bent in Wijkpunt voor
Elkaer? We zijn open van 14.30-16.30 uur voor
koffie/thee of een drankje en een gezellig gesprek... ook u bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Naar emissieloze kassen
voor de toekomst

Maatregelen Rabobank na
groot aantal plofkraken
Aalsmeer - Rabobank Regio Schiphol heeft in het afgelopen jaar in
deze regio verschillende keren met
plofkraken te maken gehad. Deze
plofkraken brachten schade toe aan
de geldautomaten en aan omliggende panden. Voor de bank én voor de
gemeenschap een ingrijpende gebeurtenis. Plofkraken vinden steeds
meer plaats met behulp van (zware)
explosieven. Naast de schade aan
automaten is door het gebruik van
vaste explosieven de schade aan de
omgeving sterk gestegen. De grootste zorg zit in het toegenomen risico
op persoonlijk letsel. De Rabobank
gaat daarom een aantal maatregelen nemen. Uitgangspunt daarbij is
dat de aanwezigheid en beschikbaarheid van geld zoveel mogelijk
gehandhaafd blijven. De geldautomaat in Vijfhuizen en de geld- en
sealbagautomaat in Uithoorn (Winkelcentrum Zijdelwaard) zijn als gevolg van een plofkraak tot nader
overleg buiten gebruikt. De Rabobank is actief in gesprek met winkeliers voor een passend alternatief
dat voorziet in de behoefte om contant geld te pinnen. Voor de overige locaties geldt dat er zichtbare
maar ook onzichtbare extra beveiliging wordt aangebracht of ingezet.
In Aalsmeer wordt hard gewerkt aan
24 uurs locatie op het Praamplein.
Helaas zit één en ander hier tech-

nisch niet mee. Tijdens kantooruren
kunnen inwoners voor het pinnen of
storten van geld terecht bij het kantoor in de Zijdstraat. “Sinds vorig
jaar wordt de Rabobank in toenemende mate getroffen door plofkraken of pogingen daartoe. Dit geeft
veel financiële schade en overlast.
Daarom nemen we maatregelen die
criminelen moeten ontmoedigen.
We realiseren ons ook goed dat de
schrik in de benen van omwonenden zit gezien de impact van plofkraken. Daar houden we uiteraard
ook rekening mee”, aldus Arthur van
Woensdregt, directeur Particulieren
van Rabobank Regio Schiphol.
Alternatieven
De Robobank Regio Schiphol blijft
in haar gehele regio de mogelijkheid
aanbieden om over contant geld te
beschikken. De dienstverlening
voorziet hierin op de volgende manieren: Groot aanbod van geldautomaten in de directe omgeving, van
zowel de Rabobank als andere banken. Binnengeldautomaten in diverse supermarkten. Geldservice zodat
contant geld thuisbezorgd wordt.
Een aantal winkels biedt klanten de
mogelijkheid extra te pinnen. Kijk op
de website, www.rabobank.nl/regioschiphol, voor de meest actuele informatie waar bovenstaande alternatieven beschikbaar zijn.

Sfeer proeven tijdens open
dag van de Anna’s Hoeve
Rijsenhout - In samenwerking met
Toptrouwlocaties organiseert Renata van de Anna’s Hoeve vijf keer per
jaar een open dag. Aanstaande zondag 30 april zijn belangstellenden
van harte welkom. Gastvrouw Renata informeert u graag over de mogelijkheden. Het belooft een gezellige dag te worden waarbij u onder
het genot van een hapje en drankje
een kijkje kan nemen.
De karakteristieke uitstraling van de
Hoeve is onderscheidend als evenementen locatie. Een kijkje waard
dus. Het heeft nog de authentieke
sfeer, maar het interieur heeft een
fantastisch vleugje modern gekregen.
Wilt u een volledig en tot in de puntjes verzorgde bruiloft? De Anna’s
Hoeve heeft hiervoor alles in huis.
“Wij nemen u graag alle zorg uit
handen om u en uw gasten te laten
genieten van onze bijzondere plek”,
aldus Renata.
Als u de kosten in de hand wilt hou-

den is deze locatie aan te raden. U
kunt de Hoeve namelijk huren en
zelf de gehele invulling van het feest
bepalen. U betaalt dan alleen voor
de zaal en mag dan zelf uw eigen
eten en drinken meenemen en de
mensen die u helpen om het feest
te begeleiden. U kunt gebruik maken van alle faciliteiten die de Anna’s Hoeve u biedt. Vele jonge echtparen hebben zo al een geweldig
feest kunnen vieren en de kosten
beperkt kunnen houden. Benieuwd
naar de Hoeve? Ook als u niet op
korte termijn een feest heeft dan
kunt u komen kijken tijdens de open
dag op zondag 30 april van 11.00 tot
16.00 uur. Schikt deze datum u niet
dan bent u natuurlijk altijd op een
andere dag welkom. Op de website
www.annashoeve-rijsenhout vindt u
een impressie en verdere informatie.
De Anna’s Hoeve is te vinden aan de
Aalsmeerderweg 755 te Rijsenhout.
Contactpersoon Renata van Leeuwen, tel: 06-22683014.

Aalsmeer - De provincie bevordert
de modernisering en verduurzaming van de Noord-Hollandse tuinbouw met een subsidie van 9,3 miljoen voor bedrijven die verhuizen
naar glastuinbouwconcentratiegebieden. De concentratie van bedrijven in deze gebieden maakt collectieve investeringen in nieuwe infrastructuur haalbaar, zoals aardwarmte-installaties of een CO2-net. “Dit
is een forse impuls voor een toekomstbestendige glastuinbouwsector die door innovatie concurrerend
kan blijven op de wereldmarkt en
tegelijkertijd duurzamer wordt. De
glastuinbouwsector is een belangrijke economische pijler in NoordHolland, die met emissieloze kassen
ook een grote bijdrage kan leveren
aan de nationale klimaatdoelstellingen. We hopen dat veel bedrijven
hier gebruik van gaan maken”, aldus
gedeputeerde Jaap Bond voor Economische Zaken en Landbouw.
Verduurzamen
Het doel van de subsidie is modernisering en verduurzaming van de
glastuinbouw te stimuleren door het
voor bedrijven interessant te ma-

ken om te verhuizen naar de glastuinbouwconcentratiegebieden in
Noord-Holland. De concentratie
van bedrijven in moderne glastuinbouwgebieden maakt investeringen
in nieuwe infrastructuur betaalbaar,
zoals aardwarmte-installaties of
hoofdleidingen voor een warmtenet
of een CO2 transportnet. Dit zijn investeringen die een tuinder meestal niet alleen kan doen. De provincie
stelt 5 miljoen beschikbaar voor de
subsidieregeling van 9,3 miljoen. De
Europese Unie draagt hier 4,3 miljoen aan bij.
Aanvragen
Noord-Hollandse bedrijven kunnen
vanaf 3 mei tot 30 november 2017
een subsidieaanvraag indienen via
het subsidieloket op de website van
de provincie Noord-Holland. Daar
staan vanaf 3 mei ook alle voorwaarden van de regeling. Bij aanvragen van bedrijven wordt gekeken naar het effect van de bedrijfsverplaatsing op het energieverbruik, het milieu, het landschap en
de landbouwstructuur. Het maximale subsidiebedrag voor een bedrijf is
1 miljoen.

Stabiele groei van export
bloemen en planten
Aalsmeer - Door een toename
van ruim 4% in maart ligt de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland na het eerste kwartaal op 1,6 miljard. De betere spreiding van speciale bloemengeefdagen draagt bij aan deze stabiele groei. Uit de exportcijfers van Floridata blijkt dat bloemen
het beter doen dan planten. Duurzaamheid, waarvoor de Nederlandse bloemengroothandel een speciale scan heeft ontwikkeld, wordt in
het aankoopgedrag een belangrijker factor, stelt de VGB vast. Door
het gunstige voorjaarsweer pluste de planten meer dan de snijbloemen. Na het eerste kwartaal ligt de
groei bij de bloemen op jaarbasis
hoger. Die trend zette vorig jaar in,
een hogere inkoopwaarde is daarvan een van de belangrijke factoren.
Met een maandomzet in maart van
650 miljoen komt de kwartaalomzet
uit op 1,6 miljard. Het eerste kwartaal 2017 is een record. Het is het
twaalfde achtereenvolgende kwartaal met een plus en nooit eerder
nam de kwartaalomzet in deze periode met 7% toe.
Moederdagen
De Engelse Moederdag viel vorig
jaar op 6 maart, twee dagen voor
Internationale Vrouwendag. Dat had
een groot effect op de Engelse exportomzet in februari. Dit jaar vierden de Engelsen Moederdag op 26
maart, waardoor de achterstand in
een maand voor een groot deel is
ingelopen. ”Wij hebben dit jaar een
bijzonder goede Moederdag in Engeland gedraaid, boven de prognoses en beter dan verwacht”, stelt Jan
van Delft van Flamingo Flowers vast.

Jargo Schaper van Quattro Plant,
onder meer actief op de Duitse
markt, constateert dat voorafgaand
aan de Duitse Moederdag, de tweede zondag in mei, meer producten
zijn vastgelegd. “De vooruitzichten
zijn goed. Klanten willen de zekerheid hebben aan de toenemende
vraag te kunnen voldoen.”

Inzet op duurzaamheid
Met name in het retailkanaal wordt
ook bij bloemen en planten duurzaamheid en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
een belangrijk aankoopcriterium.
De VGB en Floridata introduceerden daarom vorig jaar de, samen
met Floricode en FSI (Floriculture
Sustainability Initiative) ontwikkelde, Sourcing Scan. Deelnemers leveren inkoopdata aan, de Sourcing
Scan herkent de duurzaamheidslabels die de betreffende kweker
voert en berekent vervolgens welk
percentage duurzaam is geproduceerd. ”Het is op zich al uniek en
positief dat wij met onze concurrenten samenwerken om duurzaamheid daadwerkelijk gestalte te geven”, stelt Koen Druijf van Waterdrinker. Hij was als duurzaamheiden MVO-specialist samen met Ines
van der Boon bij Waterdrinker betrokken bij de ontwikkeling van de
Scan. ”En we zien nu net als in het
retailsegment dat ook bloemisten
hier steeds meer belang aan hechten. Voor ons als groothandel zijn
het meer dan uit de markt opgelegde criteria. We zijn als onderneming
samen met andere marktleiders er
van overtuigd dat duurzaamheid
een onderdeel moet zijn van je bedrijfsvoering.”

Bedrijfuitje 100 jarige KMPG
met gasten van Zonnebloem
Aalsmeer - Op 7 april werd door
de 100-jarige KMPG het ándere bedrijfsuitje georganiseerd. Hiervoor
werden 50 Zonnebloem gasten uitgenodigd om een kijkje te nemen in
Het Paleis op de Dam, Het Scheepvaartmuseum of het Amsterdam
Museum. Om 13.00 uur arriveerden
de gasten uit Aalsmeer en Amstelveen bij het Amsterdam Museum.
De KPMG-ers stonden al klaar met
de rolstoelen en zo kon men meteen
aan de koffie met een heerlijk stukje appeltaart. Na deze versnapering
werd er een bezoek gebracht aan
de tentoonstelling ‘100 jaar Schiphol’. In deze tentoonstelling zijn allerlei bijzondere dingen te zien, zoals een vliegtuigmotor uit 1920 en
een echte bom uit de Tweede Wereldoorlog. En spannende smokkelwaar, ontdekt door speurhonden.
Maar er zijn ook historische stewardessenkostuums en designmeubels
van Schiphol uit de jaren zestig. De
Zonnebloem gasten uit Hoofddorp
en Badhoevedorp kwamen rond
13.00 uur aan bij het Scheepvaartmuseum. Ook zij werden hartelijk
ontvangen door de medewerkers
van KPMG met koffie en appeltaart.
Daarna volgde de toer over de tentoonstelling ‘Drijfveer/100 jaar verzamelen’ waar de drijfveren worden
belicht die ten grondslag liggen aan
de opbouw van de museumcollectie
en legt verhalen bloot van meer dan
350 nooit eerder vertoonde objecten. Het verliep allemaal heel goed.
Zelfs het VOC schip De Amsterdam
kon van binnen worden bekeken,

want er was een lift aanwezig. Met
een ervaring rijker werd de middag
in beide musea afgesloten met een
drankje en konden de gasten nog
even lekker napraten. Rond 16 uur
stonden de bussen weer te wachten
en kwam er een einde aan deze geslaagde middag. En zo hadden weer
een aantal Zonnebloem gasten een
fijne middag. De Zonnebloem wil
zoveel meer mensen een plezierige
middag bezorgen en vraagt dan ook
uw aandacht voor de jaarlijkse loterij die vanaf 12 april van start gaat.
Dit jaar met een fris nieuw prijzenpakket. Zonnebloemloten kosten
twee euro per stuk. Belangstellenden kunnen die tot begin oktober
kopen bij vrijwilligers of bestellen op
www.zonnebloem.nl/loterij.
Op
maandag 9 oktober vindt de trekking van de loterij plaats. In de prijzenpot zitten, naast de hoofdprijs
van 15.000 euro, meer dan 6.600
prijzen.
Er kan zoveel meer
De Zonnebloem vindt dat een lichamelijke beperking nooit een belemmering hoeft te zijn. Iedereen hoort
volop van het leven te genieten.
Daarom organiseert de vereniging
al bijna zeventig jaar dagjes uit en
aangepaste vakanties. Als kennispartner in toegankelijkheid werkt de
Zonnebloem aan het toegankelijker
maken van vrijetijdslocaties. Ook
heeft de Zonnebloem zo’n 34 rolstoelhuurauto’s, verdeeld over Nederland. Die biedt huurders bewegingsvrijheid.

Europa Kinderhulp zoekt vakantieouders
Aalsmeer - Europa Kinderhulp
zoekt vakantieouders die in de zomervakantie een vakantiekind een
onvergetelijke tijd wil geven. Het
gaat om kinderen die weinig zekerheid kennen in hun bestaan en
moeten opgroeien in erbarmelijke
situaties. Kinderen van 5 tot 12 jaar
voor wie de vakantietijd thuis niet zo
leuk is. Het ontbreekt ze aan speelruimte, aandacht en zorg. De voor
menig ouder zo gebruikelijke zorg is
er niet; warme maaltijden, veiligheid
en bovenal kind mogen zijn. Na een
intakegesprek kunnen vakantieouders zelf aangeven of ze één of twee
kinderen willen uitnodigen, jongen
of meisje, leeftijd en uit welk land.
Kunt u een vakantiekind een onvergetelijke vakantie bieden? Durft
u de uitdaging aan? Van de vakan-

tieouders wordt niet verwacht dat ze
de taal vloeiend spreken maar dat
ze zich een beetje kunnen redden.
In ruim twee weken kunnen ook uw
kinderen een aardig woordje Frans
of Duits leren. U hoeft er niet voor
weg maar gewoon thuis in de achtertuin. Moeilijk? Natuurlijk weet
Europa Kinderhulp dat het niet niks
is om drie weken lang een kind van
een ander in huis te hebben. Daarom wordt veel aandacht besteed
aan de voorbereiding en ook tijdens
de verblijfsperiode staan vakantieouders er niet alleen voor. De vakantieperiode loopt van 17 juli tot
en met 17 augustus. Kijk voor meer
informatie of aanmelding op www.
europakinderhulp.nl of bel Jolanda
Langedijk, tel. 072-5039231 of Annette Laan, tel. 0229-262571.
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Gratis cursus gemeente en VVN

Opfrissen verkeerskennis
voor 60 plussers

Vrijmarkten, spelletjes en
muziek op Koningsdag
Aalsmeer - Koningsdag, donderdag 27 april, belooft weer een heel

gezellig feest te worden met allerlei activiteiten voor jong en oud.

In het Centrum mogen de kinderen hun stand opbouwen en kleedjes neerleggen en spulletjes verkopen tijdens de vrijmarkt in de Zijdstraat. Naast verkoop van spulletjes wordt de kindermarkt hier veelal opgeluisterd door jongens en
meisjes die muziek maken en kinderen die bijzondere spelletjes hebben bedacht om geld te verdienen.
Opruimen na 13.00 uur is de aanrader, want dan begint op het Raadhuisplein de grootse spelletjesmiddag van het Oranje Comité. Er zullen tal van attracties zijn, van ballen
gooien en de mini-draaimolen tot
spring- en klauterkussens en nog
veel meer. Aan de innerlijke mens is

ook gedacht. Er zijn snacks, snoep
en drankjes verkrijgbaar. De kinderen krijgen gratis limonade en een
leuk presentje.
Ook in Kudelstaart wordt het feest
met een hoofdletter. Op het terrein
achter het Dorpshuis wordt eveneens een vrijmarkt voor kinderen
gehouden en zullen weer allerlei
spulletjes te koop aangeboden worden. Om 15.00 uur start het programma voor ook volwassenen met
muziek en een liveoptreden. Er komen sjoelbakken te staan, evenals springkussens. En er komt een
clown voor de jongste bezoekers.
Het is de bewoners in Oosteinde
ook gelukt om de krachten te bundelen om de kinderen in de buurt
een leuke en gezellige Koningsdag
te bieden. Er is vrijmarkt rond het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Natuurlijk hopen alle jongens en
meisjes die present zijn op de vrijmarkten op veel bezoekers.
Fijne Koningsdag!

Kijk voor meer informatie en tips op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Meer bijdragen gemeente en
provincie aan Groengebied
Regio - De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en OuderAmstel en de provincie gaan jaarlijks 400.000 euro meer betalen aan
Groengebied Amstelland. Daarnaast
zet het recreatieschap ook in op het
verlagen van de kosten en het verhogen van de inkomsten. Met dit maatregelenpakket moet het jaarlijkse beheertekort van 800.000 euro op termijn zijn weggewerkt. Groengebied
Amstelland wil met deze maatregelen
het huidige inrichtingniveau zoveel
mogelijk handhaven. De keuze van de
maatregelen is het resultaat van overleg met de raadsleden van de deelnemende gemeenten, dat de afgelopen
maanden heeft plaatsgevonden.

Beheerkosten verlagen
De ingrepen in het gebied blijven beperkt tot maatregelen zoals het omvormen van asfaltpaden naar halfverharde of graspaden en het vervangen van bruggen door duikers.
Hiermee wordt jaarlijks 150.000 euro
bespaard. Het kwaliteitsniveau wordt
hiermee wel lager, maar recreanten merken dit nauwelijks in de wijze waarop ze het gebied gebruiken.
Inkomsten verhogen
Groengebied Amstelland streeft
naar een verhoging van de inkomsten met 250.000 euro. Er wordt
meer ruimte geboden aan markinitiatieven. Ook uitbreiding van het re-

Excuses van College aan
raad over ‘slordigheidje’
Aalsmeer - Wethouder Jop Kluis
wist het zeker. Dit is een slordigheidje. Woordvoerders van de coalitiepartijen CDA en AB verklaarden
ook ‘van niets te weten’. Afgelopen
donderdag werd er, bij uitzondering, geciteerd uit een geheim stuk
tijdens de raadsvergadering. Robert van Rijn van de VVD en Ronald
Fransen van PACT hadden hier toestemming voor gekregen van burgemeester Nobel. Een geheime bijlage behorende bij het onderwerp ‘De
Tuinen’ bevatte kennelijk een explosieve zinsnede. Robert van Rijn over
dit voorval: “Na een moeilijke periode met veel spanningen en misverstanden tussen coalitie en oppositie, is er veel energie gestoken
in het verbeteren van de onderlinge
relatie en het begrijpen van elkaars
rol.” Ronald Fransen vulde aan: “We
hadden juist met elkaar afgesproken dat we in de raadszaal met elkaar het debat zouden aangaan op
onderwerpen en niet via achterka-

mertjes Aalsmeer besturen.” In de
geheime bijlage trof men de zin aan
die luidde: ‘sondering door Ad Verburg bij collegepartijen (in feite al
gebeurd)’. Dat riekt naar vervallen in
de oude fout, even overleggen met
de collegepartijen en het voorstel
erdoor drukken.
Job Kluis kwam excuses aanbieden
voor deze “uiterst onhandige formulering van Ad Verburg”, met de bewuste zin zou slechts bedoeld worden dat “Ad Verburg het met zijn
collega’s in het college zou bespreken.”
Robert van Rijn na afloop: “Ik ben
blij dat deze onhandige fout van het
college in deze door de gemeente
ondertekende overeenkomst blijkbaar op een ‘slordigheidje’ berust.
Een lange periode van werken aan
de onderlinge verhoudingen zouden
anders volkomen voor niets zijn geweest. Ik accepteer deze excuses en
we gaan weer door.” Evenzo gold dit
voor PACT-fractievoorzitter Fransen.

PACT: Genoeg is genoeg!

buurtbewoners helpt tegen inbraken. In wijken met zo’n App-groep
neemt het aantal inbraken met vijftig procent af. Ook helpt het om in
de wijk waarschuwingsborden te
plaatsen of raamstickers te gebruiken. Zo weten inbrekers dat er op
hen wordt gelet en bedenken ze
zich wel twee keer voor ze inbreken.
Met de volgende tips maak je het inbrekers niet te makkelijk:
• Doe de deur op slot en de ramen
dicht (ook als je maar even weggaat).
• Breng goede buitenverlichting
aan.
• Zorg voor gecertificeerd hangen sluitwerk.
• Begin een WhatsApp-groep in
de buurt of neem deel aan zo’n
groep.
• Zorg dat je huis een bewoonde
indruk maakt als je weg bent.
• Laat geen dure spullen in je
woonkamer slingeren op zichtbare of makkelijk vindbare plekken.
• Bewaar geen grote geldbedragen in huis.

gegaan op de verkeerstheorie en u
kunt uw ervaringen van de praktijkrit met elkaar delen. De theoriebijeenkomst en praktijkrit hebben een
informatief karakter. Het is dus geen
examen. Bij aanvang van de eerste theoriebijeenkomst ontvangt u
een theorieboek. Deze cursus wordt
mogelijk gemaakt door de gemeente Aalsmeer en is voor u geheel kosteloos.
De cursus is voor 60 plussers die
in Gemeente Aalsmeer wonen. De
eerste dag van deze tweedaagse
cursus is op dinsdag 16 mei en de
tweede dag is op dinsdag 13 juni.
Beide dagen zijn van 10.00 tot 12.00
uur en vinden plaats in de Raadskelder van het gemeentehuis aan
het Raadhuisplein 1. Aanmelden
kan bij VVN afd. Amstelveen-Amstelland via vvn.amstelland@gmail.
com (of per post p/a J.de Graeflaan
123 1181DM Amstelveen). Graag
aanmelden met de adresgegevens,
telefoonnummer,
geboortedatum
en emailadres. Het maximale aantal
cursisten per cursus is 35.

Twee moties over Schiphol

Hou inbrekers buiten de
deur, ook op Koningsdag
Aalsmeer - Koningsdag is één van
de gezelligste dagen in Nederland.
In je leukste oranje kleding plezier
maken op de vrijmarkt of onbezorgd
genieten tijdens een evenement.
Maar zorg ervoor dat je niet van
een koude kermis thuiskomt. Omdat veel mensen die dag niet thuis
zijn, is dit óók voor inbrekers vaak
een feest blijkt uit gegevens van de
politie. Zeker als niet alle ramen en
deuren dicht zijn. Inbrekers kijken
namelijk niet alleen naar wat er te
halen valt, maar vooral hoe eenvoudig ze binnen kunnen komen. Maar
geen nood. Met een paar eenvoudige maatregelen maak je het inbrekers al een stuk moeilijker. Zo kom
je niet van een koude, maar juist van
een supergezellige kermis thuis!
Een inbraak kan grote gevolgen
hebben. Gestolen spullen kunnen
vaak worden vervangen, maar een
veilig gevoel in je eigen huis niet.
Gelukkig weten we steeds beter hoe
we inbrekers voor kunnen zijn. Door
altijd alles af te sluiten als je de deur
uit gaat. Ook al is het maar voor
even. Daarnaast is het van belang
om gecertificeerd hang- en sluitwerk te gebruiken. Verder blijkt uit
onderzoek van de Tilburg University dat een WhatsApp-groep van

Aalsmeer - Wilt u zich als ervaren
verkeersdeelnemer graag nog eens
laten bijspijkeren over de nieuwste
verkeersregels? Wilt u daarbij ook
nog tips krijgen voor zuiniger en milieuvriendelijker rijden? Grijp dan nu
uw kans! Gemeente Aalsmeer biedt
u in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland afdeling Amstelland
een gratis opfriscursus rijvaardigheid aan. De theoriecursus bestaat
uit twee bijeenkomsten van 2 uur.
Een deskundige verkeersinstructeur
praat u bij over alle verkeersregels
die in de loop der jaren veranderd
zijn. U kunt daarbij denken aan de
turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen, enz. Tijdens de eerste dag van de theoriecursus kunt
u zich ook inschrijven voor een rijvaardigheidsrit. Deze rit maakt u samen met een erkende rij-instructeur
in uw eigen auto en in uw eigen
omgeving. De data worden afgesproken in overleg met de verkeersschool. Deelname aan de praktijkrit
is op eigen risico. Tijdens de tweede
theoriebijeenkomst wordt dieper in-

Dock, Cultuurpunt en N201

DJ workshop voor jongeren
Aalsmeer - Sinds maart is er elke dinsdag jongereninloop bij N201
voor jongeren van 15 tot en met 23
jaar. Er is genoeg te doen, zoals biljarten, piano spelen, televisie kijken
of darten. Naast de inloop organiseert Dock in samenwerking met
N201 en Cultuurpunt Aalsmeer diverse activiteiten! Dock start met de
DJ workshop als kick-off voor jongeren van 15 tot en met 18 jaar. Jongeren leren in vijf lessen DJ worden!
Zij krijgen les van een professionele DJ die actief is in de DJ scene.
De lessen zullen vanaf 9 mei elke
dinsdag plaatsvinden in N201 aan
de Zwarteweg van 19.30 tot 21.30
uur voor maar 12,50 euro. De lessen worden gegeven door Jeffrey
Hiralal, ook bekend als DJ Akira. In
Aalsmeer is deze getalenteerde DJ
onder de jongeren vooral bekend
om de populaire jongeren feesten Geschikt en Ongeschikt. Na de
workshop worden de deelnemers
klaargestoomd om mee te doen
aan de DJ battle. Alle jongeren uit
Aalsmeer kunnen meedoen aan de

voorronde/voorselectie. Er worden
in totaal zes DJ’s geselecteerd. Dit
is een mooie manier om alles uit je
talent te halen, maar ook een leuke gelegenheid waar jongeren hun
passie met elkaar kunnen delen.
Toekomstige activiteiten op de planning zijn: workshop muziek produceren voor dj’s, rap workshop, zangles, muziek oriëntatie en studio opname voor talenten.
Dock gelooft in de kracht van samen, samenwerken en gezamenlijke, diverse doelen bereiken. De missie is om zoveel mogelijk jongeren
te ondersteunen in onder andere talentontwikkeling. Samen met N201,
de Binding en Cultuurpunt hoopt
Dock vele jongeren te bereiken.
Aanmelden voor de workshop kan
door heel simpel een mailtje te sturen naar: mpattipeiluhu@dock.nl
met je naam, leeftijd en telefoonnummer. Of stuur een privéberichtje via WhatsApp 06-39418018. Bezoek de website voor meer informatie over alle activiteiten www.dock.nl
Foto: Jeffrey Hiralal

creatie-aanbod is nodig, zoals horecavoorzieningen en evenementen,
passend binnen het gemeentelijke
beleid. Ook ziet het recreatieschap
mogelijkheden in reclamemasten,
windmolens, etc. De mogelijkheden
zijn sterk afhankelijk van medewerking van de gemeenten en draagvlak in de omgeving.

ren en inkomsten te verhogen. Al
in 2004 paste het bestuur het beleid
hierop aan. Sindsdien is er een ondergronds afvalsysteem ingevoerd,
is er ruimte geboden aan nieuwe
evenementen en wordt er minder
vaak gemaaid.
De extra inkomsten zijn de afgelopen jaren gebruikt voor het opvangen van bezuinigingen op de bijdragen van gemeenten en provincie
en het wegvallen van onder andere
rente-inkomsten.

Dit is niet de eerste keer dat Groengebied Amstelland maatregelen
neemt om het beheer te versobe-

Aalsmeer - Twee moties over
Schiphol heeft PACT Aalsmeer afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering ingediend: ‘Genoeg is
genoeg’ en ‘Schiphol moet betalen’.
De fractie wil hiermee een signaal
afgeven naar de luchthaven dat de
verstandhouding uit de hand begint
te lopen. “Schiphol heeft de lusten,
Aalsmeer steeds meer lasten”, aldus fractievoorzitter Ronald Fransen. “Aalsmeer moet stoppen met
braaf zijn. We moeten Schiphol erop
wijzen dat zij zich aan de wettelijke
normen moet houden, anders wordt
Aalsmeer echt overlopen.” Schiphol
mag groeien tot maximaal 500.000
vluchten tot 2020. Afspraken over
verdeling van de vluchten over de
banen zijn nog niet gemaakt. De
Aalsmeerbaan kende in 2015 een
groei van het aantal vluchten van
22,81 procent starts en landingen.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid
heeft recent geconcludeerd dat de
snelle groei op de complexe banenstructuur zeer riskant is als het om
veiligheid gaat. Het gevaar dreigt
daarom nu dat er nog meer op secundaire banen (Aalsmeerbaan en
de Zwanenburgbaan) gaat worden
gevlogen. “Paniek voor Aalsmeer is
meer dan reëel”, aldus PACT in de

motie. De fractie wil dat onmiddellijk
op alle niveaus (rijk en regio) aangegeven wordt dat het aantal nachtvluchten over deze beide secundaire banen terug gaat naar nul en dat
de randen van de nacht niet opgerekt worden.
“Alle middelen moeten ingezet worden om dit dreigende onheil voor
Aalsmeer (voor na 2020) te voorkomen.” De motie ‘Schiphol moet betalen’ gaat over het sturen van facturen naar Schiphol over het aantal
extra vluchten over Aalsmeer als gevolg van de tijdelijke sluiting van de
Kaagbaan. De inkomsten uit de facturen zou ingezet moeten worden
ter compensatie van vernield woongenot.
Volgens PACT kan de gemeente
toch gauw zijn 7,2 miljoen binnen
halen, maar zo werkt het natuurlijk
niet. “Er is geen wettelijke grondslag
om zoiets te doen”, aldus wethouder
Robbert-Jan van Duijn, die het wel
eens was dat Aalsmeer onevenredige overlast van drie banen heeft
en compensatie zeker op zijn plaats
is. De fracties konden zich vinden in
deze ‘alarmbel’ van PACT. Er is afgesproken hier verder over te praten
in de klankbordgroep. Aangenomen
zijn de moties niet.

Onderscheiding
elf inwoners

Alarmerende
toename van
de ziekte van
Parkinson

Aalsmeer - De dag voor Koningsdag is jaarlijks de gebruikelijke Lintjesregen. Ook dit jaar worden inwoners in het zonnetje gezet, die zich
al vele jaren belangeloos inzetten
bij instellingen en verenigingen. In
Aalsmeer zijn liefst elf inwoners met
een smoes naar het gemeentehuis
gelokt in de ochtend van woensdag 28 april. Allen zijn in het zonnetje gezet met een onderscheiding
en een bos bloemen. De versieringen werden uitgereikt door burgemeester Jeroen Nobel.
Kijk even na twaalf uur op www.
meerbode.nl en te is wie de elf inwoners zijn die een Koninklijk bedankje hebben gekregen voor hun
inzet voor het Aalsmeerse (verenigings)leven.

Steun
baanbrekend
onderzoek
Ga naar parkinsonfonds.nl
IBAN: NL10ABNA0504201530

De grootste financier van
wetenschappelijk onderzoek
naar de ziekte van Parkinson.
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Vrouwenbadmintonclub
20 Nieuwe Meerbode

Trampolinespringen

‘Slagvaardig’ sluit seizoen
Kudelstaart - Jammer, maar het
seizoen van Vrouwenbadmintonclub
Slagvaardig is weer afgelopen. Zoals ieder jaar hebben de dames het
seizoen afgesloten met een lunch,
nadat ’s morgens eerst nog heerlijk
gespeeld was in de Proosdijhal. Alle leden van de club waren aanwezig bij de lunch. Er is genoten van
het eten en het samenzijn. Het nieu-

Twee medailles voor Omnia
op Ostseepokal in Duitsland

we seizoen begint voor de vrouwenbadmintonclub weer op donderdag
7 september. Er wordt gespeeld in
de Proosdijhal van 10.00 tot 11.30
uur. Meespelen in het nieuwe seizoen? Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Voor nadere inlichtingen kon contact opgenomen worden met Marijke via 326564 of Betty via 321509.

Aalsmeer - Een team trampolinespringers van SV Omnia 2000 reisde
afgelopen weekend af naar Sörup in
Duitsland voor de Ostseepokal, een
meerdaags internationaal trampolinetoernooi. Er werden goede prestaties neergezet in de grote deelnemersvelden en zelfs twee medailles
behaald.

Eredivisie zaalhandbal

FIQAS Aalsmeer wint
eerste kruisfinale

Fair-Play prijs voor de Jozefschool

Schoolkorfbaltoernooi: Twee
keer prijs voor Graankorrel
Kudelstaart- Op woensdag 19
april vond het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats bij korfbalvereniging VZOD. Er deden 60 teams
mee van verschillende scholen van
Aalsmeer en Kudelstaart. De weergoden waren goed gezind want het
was de hele dag droog en regelmatig scheen de zon! Maar het belangrijkste was dat er door de kinderen
met veel plezier werd gekorfbald.
In het begin van de middag streden de groepen 3 en 4 van de onderbouw tegen elkaar. En de kleuters konden spelletjes doen op het
grasveld. Ook konden zij zich laten schminken en uitleven op het
springkussen. Het onderbouw-toernooi werd gewonnen door groep 4B
van de Graankorrel, gevolgd door de
Hoeksteen (3A) en Oosteinder (4A).
Om vier uur ‘s middags begon het
toernooi voor groep 5, 6, 7 en 8.
Voor hen duurde het toernooi tot in
de avond, maar gelukkig kon er tussendoor broodjes knakworst, poffertjes of patat gegeten worden in
de kantine van VZOD. Er werd fanatiek gespeeld tot bloedende knieën
aan toe. Rond kwart voor 8, na twee
spannende finales voor de groepen 5/6 en 7/8, waren hier ook de

winnaars bekend. Wethouder Gertjan van der Hoeven kwam de bekers
uitreiken aan de winnaars. Bij de
bovenbouw (5/6) won de Graankorrel (6A), werd de Graankorrel (5A)
tweede en de Oosteinder (6A) derde. Bij de groepen 7/8 ging de grote finale tussen Antonius (8B) en
Hoeksteen (7A). Deze was wel heel
spannend, want deze eindigde gelijk. Antonius (8B) trok aan het langste eind met strafworpen en won de
eerste prijs. Hoeksteen (7A) werd
tweede en Hoeksteen (8G) derde.
Ook is er elk toernooi een Fair-Play
prijs. Deze ging dit jaar naar de Jozefschool. Zij kregen een heuse
korfbal-bal.
Terugkomdag
Het bestuur en alle vrijwilligers bij
VZOD hopen dat iedereen een leuk
toernooi heeft gehad. Wil je een keer
meetrainen bij VZOD? Voor de kleuters is er een terugkomdag op zaterdag 6 mei van 10.00 tot 11.00 uur.
Op dinsdag 6 mei is er een terugkomdag voor groep 3,4,5 en 6 van
18.30 tot 19.30 uur en voor groep 7
en 8 van 18.45 tot 19.45 uur.
Meer informatie over de VZOD is te
vinden op www.vzod.nl

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - De eredivisie zaalhandbal nadert z’n ontknoping. Inmiddels zijn de eerste twee kruisfinales gespeeld, won Lions van Hurry Up en troffen de mannen van FIQAS Aalsmeer zondagmiddag Kras/
Volendam in de Bloemhof. Het werd
een super spannende strijd, en al
wisten de Aalsmeerders te winnen,
de zege had groter uit kunnen vallen als er wat minder kansen gemist
waren. FIQAS Aalsmeer ging prima
van start; vanuit een solide dekking
mét een sterk keepende Gaby Birjovanu daar achter was er na tien
minuten al een 5-2 voorsprong. Via
een onderschepping en een break
maakte Samir Benghanem er zelfs
6-2 van en na een kwartier was
de marge nog steeds vier: 8-4. Via
schutter Beemsterboer deed Volendam iets terug, maar Remco van
Dam benutte een strafworp en zo
werd het 9-5. In het tweede kwartier
ging FIQAS Aalsmeer minder zorgvuldig met de kansen om. Die kwamen er wel, vooral op de hoeken,
maar ze gingen er lang niet allemaal
in. Daar maakte Volendam dankbaar gebruik van en sloop dichterbij, vooral via schoten uit de tweede
lijn. Zo wisten ze binnen een minuut
of zes de stand gelijk te trekken: 9-9
en even later 10-10. In de slotfase
werd het pas echt spannend, want
de doelpunten vielen om en om: 1110 via Kevin Hooijman, maar meteen weer 11-11. Wai Wong speelde Benghanem mooi vrij aan de cirkel: 12-11 en hoewel Birjovanu eerst
nog een fantastische redding verrichtte op een vrije kans, werd het
even later toch weer gelijk: 12-12. In
de laatste minuut werden twee kansen van FIQAS Aalsmeer gestopt en
bepaalde Volendam de ruststand op
12-13.
In de rust werden de jongens C, die
een dag eerder Nederlands Kampioen zaalhandbal waren geworden,
gehuldigd en zo bleef de stemming
op de zeer goed gevulde tribune opperbest.
In de tweede helft vergrootte Volendam meteen de voorsprong: 12-14.
Dat bleef zo, ondanks twee fraaie
doelpunten van Quinten Ouderland: 14-16. In de periode die volgde speelden beide keepers een
hoofdrol: er werden twee strafworpen en een vrije kans van FIQAS gestopt, aan de andere kant
stopte Marco Verbeij een penal-

ty en een vrije kans. Maar via een
benutte strafworp en een goal van
Wai Wong werd het toch gelijk: 1616. Vanaf dat moment kreeg Volendam steeds meer moeite om door
de FIQAS dekking heen te komen.
De wedstrijd werd wat rommelig,
maar het waren nu wel steeds de
Aalsmeerders die een voorsprong
hadden: 17-16 (Lars van Wijk), 1817 (Tim Bottinga) , 19-18 (break out
van Michael Kamsteeg) en 21-19
(twee keer een hard schot van Kevin Kooijman). Inmiddels stonden
er nog maar drie minuten speeltijd
op de klok. De Volendammers gaven zeker nog niet op en wisten via
een penalty de aansluiting te vinden: 21-20. Even later kreeg FIQAS er ook een en Lars van Wijk
bleef cool: 22-20. Meteen daarna
was het alweer 22-21 met inmiddels
nog minder dan een minuut te spelen. In de laatste Aalsmeerse aanval werd Luuk Obbens vrijgespeeld
aan de cirkel en hij besliste de wedstrijd definitief: 23-21. In de laatste seconde was er nog wat commotie rond een foute wissel van Volendam, maar de vrije worp die dat
opleverde en het daarop volgende
doelpunt viel nét buiten de tijd. Zo
wist FIQAS Aalsmeer weliswaar de
eerste kruisfinale te winnen, maar is
de strijd nog lang niet beslist. Met
een uitwedstrijd in Volendam in het
vooruitzicht aanstaande zaterdag 29
april is men nog lang niet zeker van
een finaleplaats: de mannen moeten
opnieuw aan de bak! De wedstrijd in
Volendam begint om 19.00 uur en er
zijn nog kaarten.
Steun FIQAS ook in Volendam!
Voor de uitwedstrijd bij Kras/Volendam op 29 april geldt dat er voor
de leden/supporters van FIQAS
Aalsmeer 200 kaarten zijn gereserveerd. Deze kaarten kunnen alleen
worden besteld bij Petra Rooyakkers (petrarooyakkershvaalsmeer@
kpnmail.nl). De betaling dient op de
dag zelf bij Kras/Volendam te worden gedaan. Gereserveerde kaarten
worden tot 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd vastgehouden en gaan dan de vrije verkoop
in. De toegangsprijzen in Volendam zijn hetzelfde als in Aalsmeer
en ook hier geldt dat er mogelijk aan
de kassa nog kaarten te koop zijn
(maar, vol is vol). De handballers rekenen op jullie steun!

Wedstrijden veldvoetbal
Nu winnaar kasseiencriterium

Renner Owen Geleijn heeft
smaak te pakken: weer één!
Rijsenhout - Proeven van een overwinning smaakt altijd naar meer.
Nieuweling-wielrenner Owen Geleijn uit Rijsenhout moest heel lang
genoegen nemen met ereplaatsen, maar na zijn eerste zege, anderhalve week geleden in Gerwen,
lijkt zijn honger niet meer te stillen.
Afgelopen zondag was hij opnieuw
de nummer één, ditmaal in een criterium in de dorpskom van Eijsden
waar de renners onder meer aan
het werk konden op een oplopende, slecht bestrate kasseienstrook
van 500 meter. Reed de 16-jarige
Geleijn in Gerwen met de Brabander Romhaar voor het peloton uit,
in Eijsden werd hij in de spits van
de wedstrijd vergezeld door WTC
De Amstel-clubgenoot Enzo Leijnse uit Amstelveen. In de eindsprint
op de hobbelige stenen was Geleijn
de snelste. De zwaarte van de wedstrijd blijkt uit de gemiddelde snelheid van de renners: ‘slechts’ rond
de dertig kilometer per uur. Tristan
Geleijn finishte in het versnipperde
peloton als 43ste.
Aalsmeerder Leon Buijs reed zaterdag naar een 40ste plek in de Arno
Wallaard Memorial, een klassieker
in de Alblasserwaard voor junioren
over 120 kilometer. Zoals vaker in dit
voorseizoen werd het een selectieve
wedstrijd. Slechts 64 van de 150 ge-

starte renners bereikten de finish in
Meerkerk.
Alex Molenaar, een Volhardingclubgenoot van Leon Buis, won de
race. John Tromp (Kudelstaart) eindigde in een wedstrijd voor zestigplussers op het UWTC-parcours in
Uithoorn als elfde. Nils Eekhoff (Rijsenhout) is dinsdag met zijn Team
Sunweb in Rennes begonnen aan
de Tour de Bretagne, een categorie 2-wedstrijd op de internationale kalender. De zeven ritten tellende ronde eindigt komende maandag
in Fougères.

Adri winnaar
bingo-sjoelen
Aalsmeer - Donderdag 13 april is
met een groot gezelschap bingo-sjoelen gespeeld in het Middelpunt. Na de
pauze werd er al gauw bingo geroepen door Adri Bleeker, gevolgd door
haar man Sjaak Bleeker en even later
als derde bingo volgde Emmy Schuit.
Zij gingen met een flesje wijn en VVV
bon naar huis. Na het sjoelen volgde nog de gezellige verloting en een
dankwoordje voor alle vrijwilligers. De
zomerstop is nu ingegaan, in september start het nieuwe kaartseizoen.

Zaterdag 29 april:
F.C.AALSMEER
Volendam (rkav) 1 - F.C.A.1
D.V.V.A. 2 - F.C.A. 2
V.V.C. 5 - F.C.A. 3
Kon.H.F.C. 3 - F.C.A. 4
V.V.C. 7 - F.C.A. 5
F.C.A. 6 - V.E.W. 6
F.C.A. 7 - Argon 11
Wartburgia 8 - F.C.A. 8
Vrouwen
Wartburgia V6 - F.C.A. V1
F.C.A. V2 - ZSGO V1
R.K.D.E.S.
Vrouwen
D.C.G. V1 - RKDES V1
S.C.W.
S.C.W. 1 - Kagia 1
S.C.W. 2 - WVHEDW 8

14.30 u
10.30 u
14.30 u
14.45 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
13.30 u
11.45 u
12.00 u
14.00 u
14.30 u
12.00 u

S.C.W. 3 - V.S.V. 2
Legm.vogels 3 - S.C.W. 4
Swift 14 - S.C.W. 5
SCW 45+1 - Overbos 45+1
V.V.C. 35 +1 - S.C.W. 35+1

14.30 u
13.00 u
17.00 u
14.30 u
14.30 u

Zondag 30 april:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Voorschoten ‘97 1 14.00 u
F.C.A. 2 - Buitenveldert 3
11.30 u
F.C.A. 3 - Hoofddorp 6
11.30 u
F.C.A. 4 - Nautilus 2
14.00 u
F.C.A. 5 - Hoofddorp 8
14.00 u
F.C.A. 6 - GeuzenM’meer 8 11.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Leidse Boys 1 14.00 u
R.K.D.E.S. 2 - ZSGO/WMS 2 11.00 u
R.C.H. 2 - R.K.D.E.S 3
11.00 u
R.K.D.E.S. 5 -Sp.Martinus 4 12.00 u

Winst Nico en
Wim op soos

Ben van Dam 1e
bij dartavond

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe kaarters, vooral jokeraars, zijn
van harte welkom. Kom een keer
kijken of speel direct mee. Op donderdag 20 april is het jokeren, na
een enerverende partij, gewonnen
door Nico de Ron met 230 punten,
op twee is Trudy Knol geëindigd met
256 punten en op drie Bets Teunen
met 257 punten. Bij het klaverjassen
was deze week Wim Buskermolen
Pzn de beste met 4973 punten, gevolgd door Riet Pothuizen met 4796
punten en Guda Kluinhaar met 4559
punten. Voor inlichtingen: Mevrouw
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Aalsmeer - Om acht uur werden
dinsdagavond de eerste pijlen weer
in de dartborden gegooid, de strijd
tegen elkaar was weer begonnen.
Het werd af en toe best wel spannend. Onder andere door de uitgooi van Peter Bakker, die op een
Shanghai (120 uit) stond en deze nog gooide ook. Peter eindigde uiteindelijk op de tweede plaats.
Hij moest Ben van Dam voor laten,
die een topavond beleefde. Franklin Dolk werd derde. Kees de Lange had best wel hoge scores in z’n
spel, maar kreeg het niet voor elkaar om de dubbels uit te gooien.
Voor hem de vierde plaats. Ook darten? Iedereen vanaf 16 jaar is op
dinsdagavond welkom in ‘t Middel-

Individueel
Maura de Vos sprong een ontzettend goede voorronde met vooral
een sterke keuze-oefening met drie
dubbele salto’s. Dat zorgde ervoor
dat ze als eerste de finale in ging, in
een deelnemersveld van maar liefst
47 springers. In de finale wist ze
haar zenuwen in bedwang te houden en daardoor won ze het goud
in haar klasse. Dian Wieringen werd
in dezelfde klasse netjes 24ste. Boris Claus deed alweer voor de derde
keer mee aan de Ostseepokal, vorig jaar won hij nog goud, dus het
doel was natuurlijk om die prestatie te evenaren. De finale was ontzettend spannend en Boris zette een
goede oefening neer, die goed bleek
voor het zilver. Amber Rademaker
had bij de juniorenklasse een beetje een pechdag: terwijl haar oefeningen tijdens het inspringen iedere
keer goed gingen, lukte het tijdens
de wedstrijd niet. Dat leverde een
teleurstellende 58ste plaats op. Casper Dokter werd na twee prima oefeningen zestiende bij de junioren.
Duncan Lemstra en Matthias de
Jong sprongen hun eerste internationale wedstrijd. Zij werden in dezelfde klasse 20ste en 22ste. Marlies
Kok sprong twee nieuwe oefeningen in de seniorenklasse, wat haar
een 33ste plaats opleverde. Melvin
Dokter eindige bij de senior heren
als elfde, net één plekje te kort voor

de finale. Marvin Arendzen werd in
dezelfde klasse prima negentiende,
Max Bijenveld ging helaas de fout in
bij zijn keuzeoefening en werd daardoor 28ste.
Synchroon en Mixed-synchroon
Op zondag werden de synchroonwedstrijden
gehouden.
Hierbij
springen twee springers precies
tegelijk op de trampoline. Bij de
sycnhroonwedstrijd was er een finaleplaats voor Melvin Dokter en Guido Groefsema (Triffis). Zij werden
na een spannende finale knap zesde. Bij het mixed-synchroon, waarbij een jongen en een meisje samen springen, behaalden Dian Wieringen en Boris Claus voor het derde jaar op een rij de finale. Het niveau was dit jaar een stuk hoger
dan vorig jaar, maar het tweetal wist
zich goed stand te houden: het paar
werd zesde. Naast de wedstrijd was
er ook genoeg tijd voor allerlei gekke spelletjes, enorme pizza’s en een
leuke disco ter afsluiting. Het was
een gaaf weekend en alle springers
kijken alweer uit naar volgend jaar.

Tweede plaats voor Bloemenlust 3

Bloemenlust teams besluiten
tafeltenniscompetitie
Aalsmeer - Bloemenlust 1 speelde
de laatste competitiewedstrijd tegen de sterke nummer 2 het Nootwheer 4 in Purmerend en boekte met
een 6-4 nederlaag een verdienstelijk resultaat. In de thuiswedstrijd
was het immers nog 1-9 geworden,
door één zege van Ed Couwenberg.
Nu wisten Ed en Bart Spaargaren
een enkelspel te winnen en was Johan Berk twee maal succesvol. Met
30 punten degradeert Bloemenlust
1 weer naar de vierde klasse. Bart
speelde een redelijk seizoen met
38%, maar samen met de 30% van
Johan en 23% van Ed was het niet
voldoende voor handhaving.
Bloemenlust 2 speelde thuis de laatste wedstrijd van het seizoen tegen
Het Nootwheer 12. Danny Knol won
al zijn partijen inclusief het dubbelspel samen met Peter Velleman.
Peter won op zijn beurt twee enkel partijen. Horst Krassen speelde al zijn partijen in vijf games en
dat waren ook de enige partijen in
vijf games van de hele wedstrijd.
Daarvan won hij er één, waarmee
de einduitslag op 7-3 kwam. Met dit

resultaat eindigde Bloemenlust 2 in
de vierde klasse op de vierde plaats
met 49 punten. De tweede helft van
de competitie deed Bloemenlust 2
het beduidend beter dan de eerste
helft en scoorde maar liefst 29 punten tegenover 20 in de eerste helft.
Danny had het hoogste percentage
met 75%, daarna volgde Horst met
37% en tenslotte Peter met 33 %.
In de laatste wedstrijd heeft Bloemenlust 3 met een 1-9 uitoverwinning op Amstelveen 5 op de valreep
met 58 punten de tweede plaats in
hun superspannende vierde klasse poule binnengesleept. Met vijf
punten achterstand op ASSV 2 en
slechts één punt voorsprong op de
nummers drie en vier.
Jan Spaargaren bleef deze avond
met zijn nieuwe batje ongeslagen
en eindigt het seizoen met 80%.
Ook Dirk Biesheuvel won al zijn
partijen en kwam ondanks fysieke ongemakken op een totaalscore
van 67%. Irene Gerritsma zegevierde twee maal en noteerde over het
gehele seizoen een winstpercentage van 30%.

Mireille en Selina met junior team 3e

Prachtig EK twirlen voor
Nederlandse equipe
Aalsmeer - Tijdens het Paasweekend hebben Mireille en Selina van
SV Omnia deelgenomen aan het
EK twirlen in Kroatië. Coach Valerie heeft de twirlsters begeleid. Mireille was reserve bij de preteen categorie bij de onderdelen 2-baton
en dance twirl. Ze hoefde (helaas)
niet op. Selina kwam uit bij de junioren en mocht met al haar soloonderdelen deelnemen. Ze mocht
als eerste Nederlandse de vloer op
met haar dance. Na pech bij de muziekinstallatie behaalde ze uiteindelijk de 16e plaats. Bij het onderdeel
1-baton behaalde ze de 9e plaats
en bij het onderdeel 2-baton haalde ze de finale en eindigde op een
mooie 6e plaats. Mireille en Selina
zitten sinds september in het junior
team van Inspiration. Dit jonge team
werd heel knap 3e op het EK. Het
large team wilde heel graag de titel
van vorig jaar verdedigen. Door een
spetterend optreden wat gewaardeerd werd met hele hoge punten is
dit gelukt. Wederom Europees Kampioen! De Nederlandse equipe heeft
punt in de Wilhelminastraat. De zaal
is vanaf half acht open, aanvang is
20.00 uur en kosten vvan deelname
is 2,50 euro per keer per persoon.

maar liefst 12 Europese kampioenen en een flink aantal plekken in
de top 8 behaald.

Programma
handbal
Zaterdag 29 april, veld
9.15 uur: RKDES – FIQAS F1 (Kudelstaart)
9.50 uur: FIQAS E1 – Havas
11.00 uur: FIQAS D3 – Legmeervogels
12.50 uur: FIQAS F2 – DSS
12.55 uur: FIQAS meisjes B1 – Lotus
Zaterdag 29 april, zaal
20.45 uur: FIQAS heren 3 - DIOS
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Voetbal zondag

Voetbal, Eerste klasse A

Tiende seizoenswinst voor
FC Aalsmeer zaterdag

RKDES blijft in de race voor
kampioenschap of titel
Kudelstaart - RKDES blijft in de
race voor het kampioenschap of
een periodetitel na de 3-0 winst op
medetitel kandidaat ASW uit Waddinxsveen. De verdedigers Ivo Lentjes en Robin v/d Steeg wisten het
net te vinden, het derde doelpunt
was een eigen goal van ASW. ASW,
dat al verzekerd is van nacompetitie omdat zij de eerste periode wonnen, is na het behalen van deze titel
behoorlijk gezakt in de ranglijst. Inmiddels staat de ploeg op de zesde
plaats met 10 punten achterstand
op koploper Bernardus.
Daan Duizendstra moest een schorsing uitzitten, zijn plaats werd ingenomen door Joey Pothoff. De Kudelstaarters begonnen goed aan de
wedstrijd en zette ASW gelijk onder druk, na drie minuten moest de
keeper al optreden na een vlammend schot van Maarten van Putten. Rick Verkuijl, weer terug in de
basis nadat hij tegen de verloren
wedstrijd tegen Taurus nog op de
bank zat, frommelde de bal langs
de keeper maar een verdediger kon
nog net voor de lijn redding brengen. Ivo Lentjes mocht aanleggen
voor een vrije trap. Zijn harde inzet
belandde ook op de vuisten van de
keeper. Al met al wisten de mannen
wel weer genoeg kansen te creëren,
maar nog niet te scoren. Gaande de
wedstrijd kwam ook ASW wat beter
in het spel en kon zich wat onder de
druk van de Kudelstaarters uitvoetballen zonder dat er gevaar dreigde
voor de keeper.
Hun spits was wel rap en behendig,
maar ook te vaak stond hij buitenspel. Over buitenspel gesproken, de
vlaggenier van ASW wist de verder
goed leidende scheidsrechter diver-

se keren te overtuigen om te fluiten
voor buitenspel, maar of dit het ook
was? Er zijn twijfels over.
Na 5 minuten in de tweede helft wist
Afas/Nieuwendijk dan toch eindelijk te scoren. Ivo Lentjes mocht wederom achter de bal gaan staan om
een vrije trap te nemen en hij joeg
de bal van ruim 20 meter in de kruising. Ivo is echt een specialist hierin!
Bijna stond de 1-1 op het niet aanstaande scorebord maar Robin v/d
Steeg wist met een lange rush en
een mooie sliding een aanval van
ASW onschadelijk te maken. Het
bleef spannend, omdat de plaatselijke FC wel kansen afdwong maar
ze niet verzilverde. De vizieren van
de Kudelstaartse aanvallers stonden
ook niet zo op scherp. Zo makkelijk
Indy v/d Koert scoorde, zo opvallend
vaak miste hij nu ook, net als Rick
Verkuil. Maar, er wordt wel hard gewerkt.
Een paar minuten voor tijd kwam
dan toch de dikverdiende 2-0. Het
was een mooie indraaiende corner
van Lennart Kok en het was Robin
v/d Steeg die zijn hoofd er tegen
aan zette en het touw liet bollen.
In de laatste minuut werd het ook
nog 3-0, omdat een verdediger van
ASW een voorzet van Rutger Spaargaren in eigen doel schoot. Al met
al een dikverdiende overwinning,
Aanstaande zondag speelt RKDES
thuis aan de Wim Kandreef tegen
laagvlieger Leidsche boys. Kom het
zien, dan kunt u ook gelijk de uitslag
van de RKDES loterij meemaken en
meedoen met het Rad van Fortuin.
Over twee weken staat de kraker,
uit tegen Bernardus, op het programma.
Eppo

Handbaltoernooi jeugd

RKDES E1 tweede bij KDO
Kudelstaart - De meiden van RKDES vertrokken zonder wissels naar
het jaarlijkse WA Verlaan toernooi
van KDO. Er was zelfs hulp in geschakeld van F1 jeugdlid Maud. De
eerste wedstrijd was tegen KDO 2
en moest op het gras gespeeld worden. Dat was wel even wennen. Er
kon iets minder gestuiterd en er
moest goed overgespeeld worden. De teams waren goed aan elkaar gewaagd, maar toch wist RKDES uit te lopen. Door goede verdediging van Danique, super redding van Tess op doel en een paar
linkshandige doelpuntjes van Iris,
werd de wedstrijd met een winst
van 6-3 afsloten. Na een pauze van
drie kwartier mochten de meiden op
het verharde veld hun tweede wedstrijd spelen. Ze begonnen met een
achterstand, maar al snel kregen ze
vleugels en werd er een mooie ac-

tie tussen Zoë en Noa beloond met
een doelpunt. Daarna volgende er
nog meer. Ook deze wedstrijd wonnen ze met 6-4. Toen stond de laatste wedstrijd op het schema, tegen
KDO 1, altijd lastig! De Kudelstaartse meiden begonnen met veel goede
moed, ze miste toch een wissel en
de vermoeidheid sloeg toe. Helaas
konden ze de achterstand niet meer
inhalen en werd de wedstrijd door
KDO 1 gewonnen! Het was weer een
leuk toernooi, de meiden kregen een
teamfoto en wonnen een beker en
eindigde op de tweede plaats. Aanstaande zaterdag 29 april kunnen de
Kudelstaartse meiden revanche nemen, in de competitie staan RKDES
E1 en KDO E1 weer tegenover elkaar. Deze wedstrijd wordt gespeeld
om 10.55 uur bij RKDES op de Wim
Kan Dreef. Kom kijken, het zal spannend worden!

Clinic baanwielrennen
heel geslaagd
Kudelstaart - Het fietsseizoen is inmiddels al weer enkele weken aan
de gang. Voor zondagochtend 23
april stond een clinic baanwielrennen op het programma. Leden van
STG VZOD Kudelstaart hebben goede contacten met Balk fietsen, die
voor de club van 9.00 – 12.00 uur
de wielerbaan had afgehuurd. Klokslag 9 uur stonden 9 jeugdleden en
13 senioren te trappelen om te kunnen starten. Onder leiding van de

deskundige en heel enthousiaste
Eric Verweij werd begonnen met de
jeugdleden. Zij volgden voorrijder
Henk, die het tempo aangaf en de
leden netjes tussen de pilonen door
loodste. Erik: “Opvallend is het gemak waarmee de jongeren deze discipline oppakken. Onbevangen en
onbevreesd zitten zij vanaf het begin ontspannen op de fiets.” Vervolgens was het de beurt aan de senioren. Aanvankelijk enigszins kramp-

Zaalhandbal

FIQAS Aalsmeer jongens C
Nederlands Kampioen!
Aalsmeer - Het NK zaalhandbal
op zaterdag 22 april bestond voor
de jongens C van FIQAS Aalsmeer
uit twee wedstrijden. In de eerste play-off wedstrijd namen Cody, Luca, Matt, Wessel, Pim, Armando, Jeromy, Stan, Niko, Maik, Lesley
en Thijs het in de Noord-Hollandse derby op tegen Kras/Volendam.
Al vroeg in de wedstrijd bouwde
Aalsmeer een voorsprong op: de
Volendamse verdediging had geen
grip op Armando die goed door de
opbouwers aangespeeld werd en
vakkundig afrondde. Aan de andere kant van het veld lukte het Volendam niet om een opening te vinden in de dekking van FIQAS en ze
liepen diverse keren tegen tijdspel
aan. Na een kwartier spelen resulteerde dit in een comfortabele 11-2
voorsprong en een riante ruststand
van 16-6.
In de tweede helft had Aalsmeer de
luxe om wat vaker door te wisselen
en spelers rust te gunnen. De voorsprong bleef even goed gehandhaafd en de laatste 5 minuten nog
iets uitgebouwd. De eindstand van
29-15 resulteerde in de finaleplek!
Tegelijkertijd werd op het andere veld een boeiende wedstrijd tussen zaalkampioen Bevo en Hellas
uitgevochten. Hellas was met een
ander team naar het NK gekomen
omdat meerdere C jongens dit seizoen in de Heren B spelen. Hoewel
Hellas met rust nog leidde, wist Bevo de wedstrijd knap naar zich toe
te trekken en zo werden zij de tegenstander van Aalsmeer. De nummer 1 en 2 van de zaalcompetitie troffen elkaar dus in de finale.
Een uur en kwartier later werd die
finale gespeeld. Wederom stond de
Aalsmeerse dekking als een huis,
en ook nu kon de tegenstanders
het Armando niet moeilijk maken
op de cirkel. Hij werd op zijn wen-

ken bediend door Niko en Stan terwijl bij Bevo de meeste doelpunten
juist door de hoekspelers gemaakt
werden. 20 minuten lang vielen de
doelpunten om en om maar daarna kwam er de voorsprong voor
Aalsmeer en werd er bij 17-14 gerust. Al snel kwam Aalsmeer echter in dubbel ondertal te staan en
vreesde het Aalsmeerse publiek
(wat waren het er veel!) dat Bevo
hier wel van zou profiteren. Jeromy en Armando wisten echter nog
te scoren en dit gaf het team een
enorme boost. Met nog 15 minuten
op de klok, bij een stand van 22-19,
verdubbelde FIQAS hun voorsprong
mede door goed keeperswerk. Uiteindelijk werd Bevo met 34-22 verslagen. Aalsmeer had in de competitie twee keer van Bevo verloren,
maar zaterdag waren zij de betere
ploeg. Het vroege vertrek uit Panningen en de zware wedstrijd tegen
Hellas hadden bij hen vast hun tol
geëist, én het sterke Aalsmeer bleek
vandaag niet te kloppen. Kras/Volendam won in een spannende wedstrijd van Hellas en werd zo derde.
Het enige ‘smetje’ op de memorabele dag was dat coach Jeffrey Groeneveld er niet bij kon zijn omdat hij
vanwege zijn werk in Oman was opgehouden. Mark en Gaby, bedankt
voor het coachen en Vince, bedankt
voor de muzikale ondersteuning.
Dankzij hem werd er nog even flink
gefeest na de prijsuitreiking, samen
met Quintus die kampioen werd
bij de meiden. De fantastische dag
werd afgesloten bij The Beach dat
een speciaal FIQAS menu had samengesteld. Toen het tijd werd voor
het dessert bood het team Mark een
ijsje met ‘‘vuurwerk’ aan op de gewonnen schaal. Zondag, in de rust
van de wedstrijd tegen de Kras/Volendam, werd het team in een bomvolle Bloemhof gehuldigd.

Wielrennen

Podiumplaats in Hierden
voor Jordy Buskermolen
Kudelstaart - Na een zeer succesvol winterseizoen met overwinningen in strandraces op de mountainbike heeft Jordy Buskermolen zijn
goede vorm, na een periode van relatieve rust, alweer te pakken. Vorige week stond met de Ronde van
de Glazenstad direct een klassieker
van 180 kilometer op het programma. Hierin finishte hij solide in het
peloton. Een week later stond Jordy
aan de start van zijn eerste criterium
van dit seizoen, de Ronde van Hierden bij de elite-renners.
De voor het Swabo cyclingteam uitkomende renner voelde vooraf dat
de benen goed waren en wist al na
20 kilometer te demarreren uit het
peloton en aansluiting te maken bij
de kopgroep van 17 renners. De samenwerking in de groep van 17 renners was niet optimaal, waarop Jor-

dy besloot om opnieuw te demarreren, waarna hij samen met Robert
Berk enkele ronden aan de leiding
kwam te rijden. De rest van kopgroep wilde niet capituleren en na
enkele ronden werden de koplopers ingerekend. Tot het einde van
de wedstrijd bleef het een onrustige koers, waarin Jordy de meeste
keren als eerste de finish passeerde en de leidersprijs op zijn naam
mocht schrijven. In de slotfase kon
hij het niet afmaken in de sprint en
eindigde op een derde plek achter de al eerder genoemde sprinter
Robert Berk. Voor Jordy in elk geval een verrassend goede start van
het nieuwe seizoen. Vol vertrouwen
kan hij zijn vormpeil verder verhogen met oog op de klassiekers die
in de komende weken op de planning staan.

achtig werden de eerste rondjes
gereden op de door de firma Balk
beschikbaar gestelde doortrapper
zonder remmen. Best onhandig als
je in en uit de pedalen moet klikken.
Geleidelijk werden de oefeningen
lastiger en ging het tempo fors omhoog, waardoor zelfs boven door de
steile bochten werd gereden. Een
ongekende, nieuwe ervaring waarvan je vooraf niet had gedacht dat
je dat zou kunnen. Aan het einde
werd met twee groepen in de baan

gereden achter voorrijders Marieke en Chris, waarbij na een fluitsignaal het gaatje naar de groep ervoor dicht gereden moest worden.
Door het opvoeren van het tempo
moesten verschillende mensen afhaken, maar bleef, heel opvallend,
een aantal jeugdleden toch het wiel
houden. Om 12 uur werd de clinic
afgesloten waarbij iedereen met
een zeer voldaan gevoel huiswaarts
ging. Voor een uitgebreider verslag
en foto’s: www.stgvzod.nl.

Aalsmeer - FC Aalsmeer heeft het
vooraf zo gevreesde DTS uit Ede een
loer gedraaid. In eigen huis haalden
de aalsmeerders een mooie overwinning over de streep. 2-1. Voor
DTS een bittere pil. Zij zien zowel
FC Aalsmeer als Volendam naderen tot 3 punten in de derde periode. Met nog 3 wedstrijden te gaan
belooft het een prachtig slot van
een mooi seizoen te worden voor
FC Aalsmeer.
In een aftastende openingsfase was
het de thuisclub dat het meeste balbezit had en de gasten leken zich in
eerste instantie niet zoveel zorgen
te maken. Na een half uur zette de
thuisclub de wedstrijd in beweging.
Calvin Koster stuurde Roger Grootfaam de diepte in en zijn afgemeten
voorzet belandde precies voor de
voeten van Michal Kocon. De pool
bleef koel en liet doelman Franken
van DTS kansloos.
Nog voor rust bleef de voorsprong
onaangetast. Vrijwel direct na de
thee een ander DTS. Nu wel een
ploeg die liet zien niet voor niets
bovenaan mee te draaien. Al bleven
echte kansen wel uit. FC Aalsmeer
beperkte zich een bepaalde fase
van de tweede helft tot verdedigen.
Dat deed de ploeg van Cor van Garderen met verve. Veel duels werden
gewonnen en het geloof bleef. Toch
kreeg FC Aalsmeer een tegenvaller
te verwerken. Na een klein uur hield
Gino Pique DTS-topscorer Molenaar op de rand zestien lichtjes vast
en Molenaar ging gewillig naar de

grond.
Scheidsrechter Ebink uit Oud -Beijerland legde de bal op de stip. Molenaar zelf benutte de pingel en zette de gelijkmaker (1-1) op het bord.
Daarna wilden de bezoekers doordrukken maar FC Aalsmeer hield
zich knap staande. Toen een kwartier voor tijd DTS Ede met tien man
verder moest leek men ondanks
een overtal toch af te stevenen op
een puntendeling. Tot Epi Kraemer
zijn handelsmerk uit de kast toverde. Wegdraaiend bij zijn bewaker en met binnenkant wreef uithalend liet hij doelman Franken kansloos. De bal werd onderweg nog
wel licht getoucheerd. 2-1. Daarna waren er nog kansen om de 3-1
te maken maar dat bleef DTS bespaard. Opnieuw 3 punten voor FC
Aalsmeer. De teller staat nu op 34.
Een mooi aantal. Zeker gezien het
feit dat rond de jaarwisseling de
tussenstand 13-14 was. 20 punten
uit de laatste 10 wedstrijden. Zeer
fraai werk.
Arno Maarse
Volgende week gaat Zaterdag 1
naar Volendam. Deze ploeg dingt
net als Aalsmeer nog volop mee om
de derde periode. In de stand staat
Volendam derde met 6 punten meer
dan Zaterdag 1. Het belooft hoe dan
ook een mooie pot te worden. Het
eerste duel in Aalsmeer eindigde in
een 2-1 zege voor de prima presterende debutant.

Voetbal

Onnodig verlies FCA zondag
Aalsmeer - FC Aalsmeer speelde afgelopen zondag tegen Stompwijk zonder de teamleden uit Polen en Dani Calmez op de bank. Remi was te ernstig geblesseerd aan
zijn knie om bij het team aanwezig
te zijn, maar wel voor het eerst in de
basis Daryl Haime op de linkerkant.
De eerste 20 à 25 minuten gewoon
rustig voetbal en waarom niet. FC
Aalsmeer wilde duidelijk dat Stompwijk zou komen en het was voor iedereen ongelooflijk wat er gebeurde nadat de bal feilloos op Joost
zijn hoofd werd geplaatst. Keeper
Jordy Bennaars raakte Joost voluit
in zijn gezicht en tot ieders verassing kreeg Stompwijk een vrije trap.
Scheidsrechter A. Essaghir wuifde deze middag wel heel veel weg,
bleek later in de wedstrijd. De wedstrijd had FC Aalsmeer eigenlijk helemaal onder controle, men greep
in waar het nodig was, met goede
impulsen van Jeremaih en Damion
(aanvallend goed opkomend). Aanvallend was het vooral in het begin
Daryl die een hoofdrol opeiste met
enkele gevaarlijke acties aan de zijkant maar, het was het net niet. Bij
een gevaarlijke aanval, wat resulteerde in een corner, prima voorzet keihard ingeschoten en via een
arm van een verdediger van Stompwijk tot corner geproduceerd. Ondanks protesten vond de scheidsrechter dat het aangeschoten hands
was. Eigenlijk was Stompwijk de
eerste helft echt niet gevaarlijk geweest en de FC had echt kansen
om de wedstrijd op slot te gooien,
zeker in het laatste kwartier waar
met goed positiespel de tegenstander vast gezet werd en diverse kansen niet verzilverd werden. Tweede
helft teams ongewijzigd. Stompwijk
was de eerste die een waarschuwing gaf door een vlammend schot
net naast te schieten. Maar aan FC
Aalsmeer kant kwamen de kansen
ook, maar die werden op wat voor
manier niet benut. In de 20e minuut
wissel Daryl met Pavel. FC Aalsmeer
bleef de aanval opzoeken maar gezegd moet worden dat grensrechter van Stompwijk ook wel heel vaak
en op de verkeerde momenten zijn
vlag omhoog stak. Soms reageerde
de scheidsrechter niet, maar te vaak
koos hij de kant van de niet zuivere grensrechter. Vaak is het zo als

je de vele kansen niet benut, krijg
je de deksel op je neus en dat gebeurde zondag dus ook. Een dieptebal op spits Nick Ammerlaan betekende 1-0 onverdiend, maar het gebeurde. FC Aalsmeer zocht de aanval, maar de steekballen kwamen
niet goed aan en ze hadden ook alle
pech van de wereld. Bij een prachtige bal van Lennarth Eberharter over
keeper Bennnaars heen, maar helaas de bal stuiterde keihard via de
onderkant van de lat weer het veld
in. Wissel Dani Comezl voor Joost.
Het beeld veranderde niet, de kansen waren er en bleven komen en
natuurlijk krijg je dan weer een uitval en dat betekende 2-0 na goed
afmaken van wederom Nick Ammerlaan. Verwoed werd weer de
aanval gezocht tot twee maal aan
toe hands in het strafschopgebied
van Stompwijk, maar weer reageerde scheidsrechter Essaghir niet. FC
Aalsmeer wisselde nog eenmaal,
Karol er in voor Alexander Goes.
Eindelijk was daar in de 88e minuut
een penalty voor een overtreding
op Lennarth. Erik Jansen achter de
bal en dat betekende 2-1. Even later, een vrije trap van de FC op 20
meter van het doel. Mark achter de
bal, maar de keeper kon de bal in
uiterste hoek pakken. Keeper Jeremaih was ook voorin te vinden om
eventueel de bal erin te rammen.
Jereamaih moest razendsnel terug, want een verre uittrap bereikte
rechterspits Henrique Geus die vanaf de zijkant op doel schoot, maar
met een geweldige sprint wist Jeremaih de bal van de doellijn te pakken. Uit zijn uittrap was er weer een
kans, maar helaas weer niet benut
en ja hoor weer een verre uittrap en
de razendsnelle Henrique Geus was
er als de kippen bij om deze kans te
verzilveren: 3-1. Even later was het
echt afgelopen, een onterechte uitslag, maar gezegd moet worden een
goede en leuke sfeer langs de lijn
en in de kantine. Aanstaande zondag komt Voorschoten op bezoek,
een ploeg die het FC Aalsmeer op
alle fronten nog moeilijk kan maken,
6 punten achter in de competitie en
2 punten achter, voor de derde periode. Dus het wordt heel spannend
zondag 30 april aan de Beethoven
laan 120. Aanvang is 14.00 uur. Entree gratis.
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Succes voor Amstel-renners
eens over. Geleijn was met ploeggenoot Enzo Leijnse ontsnapt uit het
peloton. In de sprint was de handige
Geleijn net iets sneller dan Leijnse.
Voor Leijnse was het na een tweede plaats vorige week in een klassieker, de tweede opeenvolgende podiumplaats. Niek Voogt uit Ouderkerk
werd in het grote en sterke veld 13e.
In Eijsden boekte de Amstelvener Ruben van der Pijl bij de Junioren zijn eerste top-3 notering van
het seizoen. Van der Pijl ging als derde over de streep na een sterk gereden koers. Niall Tilli werd hier 10e. Bij
de Nieuwelinge-meisjes was er een
zege van Maud Rijnbeek. Het nieuwe Amstellid soleerde over de zware kasseien naar de eerste zege van
het seizoen. Clubgenote Rosan Koper werd 8e. Bij de Jeugd reed Mees
van Duren naar een mooie 9e plaats.
In de lange Juniorenklassieker om
de Wallaard Memorial in de Alblasserwaard lieten Victor Broex (7e) en
Amstelvener Daan Hoeks (20e) zich
weer goed zien. De hele koers zaten
ze in de voorste linies en Broex wist
in de uiteindelijke kopgroep van 14
naar de 7e plaats te sprinten. Hoeks
werd 6e van het peloton.

Zomerbridge bij Onder Ons
Aalsmeer - Vanaf woensdag 10 mei
organiseert Bridgevereniging Onder
Ons Aalsmeer vrij bridgen in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 15. Deze zomercompetitie duurt
tot 16 augustus en is individueel.
Bridgers kunt met een vaste partner spelen of elke keer met iemand
anders. Elke avond zijn er voor ieder paar dat oneven eindigt mooie
plantjes als prijs.
Ook wordt elke avond een lotto gespeeld met een geldprijs of twee
flessen wijn voor diegenen die een
of meer lootjes gekocht hebben.

Er wordt gespeeld in een A-lijn en
een B-lijn en bij voldoende belangstelling in een C-lijn. De deelnemers
worden ingedeeld op sterkte.
De feestelijke slotdrive is op 23 augustus. Wie acht van de vijftien
avonden is geweest, speelt gratis mee en anders wordt 6 euro per
persoon gevraagd. Dit bedrag is inclusief een hapje en een plantje.
Inschrijven kan tot 19.30 uur in de
zaal en de competitie begint om
19.45 uur. Er worden zes rondes gespeeld zonder pauze. De kosten zijn
3 euro per persoon.

Schaken

Aalsmeerse victorie bij
Open SGA 50+ toernooi
Aalsmeer - De zevende ronde van
het Open SGA 50+ schaaktoernooi
bracht vele beslissingen. In groep D
vocht Rob van Haaften om de eerste plaats tegen de nummer drie,
Jacques Meulmeester, en verloor
helaas. Hierdoor eindigde Rob op
de gedeeld tweede/derde plaats en
werd Meulmeester eerste. In groep
C was het Hans Pot die moest winnen van de nummer één, Garth Sylbing, maar jammer genoeg ook verloor. Daardoor werd Hans gedeeld
derde/vierde en ging de overwinning naar Sylbing. Jan van Willigen
verloor de laatste partij en viel daar-

mee weg uit de top. Clemens Koster
voltooide een hattrick, maar dat waren wel drie nullen op een rij en bijna de rode lantaarn.
Groep B bracht Aalsmeerse victorie. Ferry Weverling besloot een
ijzersterke reeks met een overwinning op nummer drie, Fons Vermeulen en mocht 100 euro incasseren. In groep A sloot Ben de Leur
zijn toernooi winnend af tegen de
nog steeds sterke Joost van Steenis
en eindigde daar gedeeld negende
mee in een veld van totaal 29 spelers.
Door Ben de Leur

Sjoelclub Rijsenhout

Wisselbekers voor nieuwe
clubkampioenen
Rijsenhout - Afgelopen donderdag 20 april was het de laatste
avond van het seizoen 2016-2017
van sjoelclub Rijsenhout. In tegenstelling tot andere jaren was er nu
niet een warm en koud buffet, maar
een pannenkoeken bakkers-kraam
stond er voor de deur om te kunnen
genieten van verschillende soorten pannenkoeken. Na dit gebeuren was het tijd om nog een potje
te sjoelen. Er stonden verschillende
bakken klaar, dus iedereen kon zijn
of haar favoriete spelletje doen. Na
een korte pauze, waarin loten werden verkocht, is er nog even doorgegaan met sjoelen. Daarna bakken opruimen en toen de verloting
met mooie prijzen geschonken door
sponsors maar ook door eigen leden, met een grote variatie aan prijzen. Hierna het hoogtepunt van de
avond. Het bekend maken van de
bekerwinnaars, met toch wel enkele
verrassingen onder de winnaars. Als
eerste was het Truus Arendse die
voor de aanmoedigingsprijs in aanmerking kwam. In de Hoofdklasse

was het dus Thomas van Brakel die
eerste was met een gemiddelde van
127.81, als tweede Lineke van Brakel met gemiddeld 117.78 en op drie
Jan-Willem Vermeer met gemiddeld
115.70. In klasse A was Elly Lanser
de sterkste met gemiddeld 113.11,
op twee Til Vermeer met gemiddeld
112.04 en op drie Elisa Arendse met
gemiddeld 110.07. Jan Joore was de
sterkste in klasse B met gemiddeld
111.83, nummer twee Martje Baardse met gemiddeld 109.25 en op drie
Edwin Eikelenboom met gemiddeld
106.43. In de C-klasse was het geen
verrassing dat Ans Borawitz eerste
is geworden met gemiddeld 100.75,
op twee Femmy Korte met gemiddeld 99.25 en op drie is Annie van
´t Zelfde geëindigd met gemiddeld
94.56. Hierna was er nog een fotomoment met de prijswinnaars op
het podium met een boeket bloemen. Na dat gebeuren kwam er
een einde aan een gezellige avond
van een geslaagd seizoen De eerste speelavond in het nieuwe seizoen 2017-2018 is op 14 september.
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Goed en druk weekend
honkbal-jeugd Thamen

Wielrennen
Aalsmeer - Riejanne Markus heeft
afgelopen zaterdag de EPZ Omloop
van Borsele op haar naam gebracht.
De renster van de WM3-ploeg en
sportvrouw van het jaar 2016 in Amstelveen rekende in de straten van
‘s-Heerenhoek af met haar medevluchtster Eugenia Bujak. Marianne
Vos werd derde. Markus had de zege
in deze Centric Topcompetitie-wedstrijd bepaald niet gestolen. Voordat
ze met Bujak op avontuur ging, was
ze langdurig zelf in de aanval. Zeker
twintig kilometer reed ze vooruit. Volgens Markus reed de ploeg erg sterk
en kon ze het daardoor prachtig afmaken. Markus is nu ook eerste leider in de Topcompetitie. Het was sowieso een goed weekend voor de familie Markus, want zus Femke werd
in de Ronde van Breezand tweede
waar zij juist verslagen werd in de
sprint met twee. Maar er was meer
succes. Vooral in het Kasseiencriterium van Eijsden in Limburg waar een
grote groep Amstelrenners neerstreek. Nieuweling Owen Geleijn
boekte in het Brabantse Gerwen zijn
eerste zege als Nieuweling, en afgelopen weekend in het Kasseiencriterium van Eijsden deed hij dat nog

• Nieuwe Meerbode

Beker voor Jasper Springintveld

Twintigste AAS Grand Prix
toernooi voor jeugd
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag organiseerde AAS voor de twintigste
keer het AAS Grand Prix toernooi.
Het Grand Prix is een reeks jeugdtoernooien van de Leidse Schaak
Bond georganiseerd door verschillende verenigingen. Er kwamen 92
kinderen naar het Dorpshuis Kudelstaart waar in een gezellige sfeer
het toernooi vlekkeloos was georganiseerd door Henk van Leeuwen en
zijn team.
Job Segers (OEW) won de eerste
groep en daarmee het Grand Prix
toernooi. Er deden vijf jeugdige Azen
mee aan het toernooi. In Groep 12

duurde de dag voor de zeer jonge
Simon Rudolph (5 jaar) wat te lang
en eindigde hij met 1 punt geheel
alleen onderaan. Broer Konraad Rudolph (8 jaar) speelde in groep 8 en
haalde 2.5 punten. Een beker werd
gescoord door Jasper Springintveld die derde werd in groep 6 met
4 punten. Annika Valkering (AAS/
de Amstel) kwam een halfje tekort
in groep 5 en eindigde met 4 punten
op de vierde plaats. Broer Luuk Valkering scoorde in Groep 4 slechts
2,5 punten. Kijk voor alle uitslagen
op: www.jc.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Postduivenvereniging de Telegraaf

Cees van Vliet wint vlucht
vanuit Oudenaarde
Aalsmeer - Zaterdag 22 april stond
de derde vlucht voor de Vitesse
(korte afstand) op het programma.
Deze week vanuit het Belgische Oudenaarde met een gemiddelde afstand van 177 kilometer. Met lage temperaturen en regen, die later
overging in pittige buien, werden de
duiven om 12.10 uur los gelaten om
de thuisreis tegen een straffe NNW
wind te aanvaarden.
Dat het een pittige vlucht was, bleek
wel aan de verschillen in aankomsten, er zaten nogal wat ‘gaten’ in.
Om 14.33.34 wist de 16-196 van
Cees van Vliet uit Kudelstaart als
snelste het thuishonk te bereiken
met een gemiddelde snelheid van
1221,090 meter per minuut, ruim
73 kilometer per uur. Tweede werd
Gerard & Lies v.d. Bergen uit Kudelstaart en derde Jacco Vijfhuizen
uit De Kwakel. De volledige uitslag
van de vlucht Oudenaarde met 460
duiven en 19 deelnemers:
1. C. van Vliet Kudelstaart
2. Gerard & Lies v.d. Bergen
Kudelstaart
3. J. Vijfhuizen De Kwakel
4. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
5. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
6. J.H. van Duren Amstelveen

Aanstaande zaterdag 29 april de
vierde vlucht vanuit het Belgische
Quievrâin.

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op dinsdag 2 mei gaat
de fietsgroep van PCOB Senioren
Aalsmeer weer op pad. De eerste
fietstocht van het seizoen was een
groot succes. Prachtig weer, vrijwel
geen wind, massa’s bloemen en lekker uitrusten op een zonnig terras.
De tweede tocht gaat naar het Groene Hart. Door het koude weer van
de laatste weken is de natuur het
langzamer aan gaan doen. Daardoor zullen er nog veel bloemen te
bewonderen zijn en natuurlijk de
weidevogels. Onderweg wordt gestopt voor koffie thee of misschien
wel een pannenkoek. Zoals altijd
hangt de precieze route een beetje
af van de wind. De afstand is tussen de 25 en 30 kilometer. Om half
2 vertrekt de groep bij het Parochiehuis, waar men rond 5 uur weer terug zijn. Wie een keer mee wil fietsen kan naar het Parochiehuis aan
de Gerberastraat komen. Voor informatie kan contact opgenomen worden met Jan Westerhof via jan@
westerhof50.nl of bel 06- 22350307.

Aalsmeer - Komende vrijdag 28
april is er weer koppelkaarten bij
Buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Geen maat? Daar kan voor gezorgd
worden. Aanvang 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur voor koffie,
thee en inschrijving. Het kaarten op
21 april is gewonnen door Miep Wolf
met 5396 punten. Op twee Carla van
Nieuwkerk met 5285 punten. En op
drie Paolo Molia met 5164 punten.
De poedelprijs was voor Manfred de
Grauw met 3521 punten.

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels op de woensdagavond in het Dorpshuis te Kudelstaart. De aanvang is 20.00 uur.
Op 19 april heeft Martha Zethof gewonnen met 5387 punten, Arie Zethof werd tweede met 5259 punten
en Teunie van Klaveren derde met
5210 punten. De poedelprijs was
deze week voor Ria van ‘t Schip met
3548 punten

ning met 8-6 voor Thamen.
Zondagochtend kregen de Thamen
honkbal pupillen 3 BSM uit Bennebroek op bezoek. Ook hier was het
heel lang een spannende wedstrijd.
Er waren veel mooie honkslagen, er
viel af en toe een nul en de pitchers
deden goed hun best. Na de slagbeurt van BSM in de vierde inning
was het 9-9, maar Thamen had nog
een slagbeurt. Door hard te slaan,
goed honklopen en ook nog twee
homeruns werd het een 16-9 overwinning. Ook de andere twee jeugdteams , honkbal pupillen 2 en honkbal aspiranten 1, die geheel bestaan
uit Japanse kinderen, behaalden
twee mooie overwinningen. De aspiranten waren op bezoek bij Amsterdam Pirates 3 en dat werd een
0-17 overwinning. De pupillen kregen Quick Amsterdam op bezoek en
dat werd een 13-5 overwinning.
De Thamen softbal pupillen meisjes hadden dit weekend geen wedstrijd omdat DSS geen team had (in
verband met vakanties). De softbal
junioren kregen zondagmiddag de
Knickerbockers op bezoek en dat
wisten ze net niet te winnen, de dames uit Soest gingen met een 3-7
overwinning naar huis.
Komend weekend zijn alle jeugdteams vrij, maar de trainingen gaan
wel gewoon door. Lijkt het je ook
leuk om te honkballen, softballen
of beeballen? Stuur dan een e-mail
naar nieuweleden@thamen.info en
kom gezellig een aantal keren vrijblijven meetrainen op de velden aan
de Vuurlijn.

Foto is van de Honkbal Pupillen 3 van afgelopen weekend.

7. L. v.d. Sluis Uithoorn
8. D. de Klerk Nieuw Vennep
9. E. Wiersma Amstelveen
10. Comb. van Ackooy Hoofddorp
11. W. Wijfje De Kwakel
12. A.J. van Belzen Kudelstaart
13. A. v.d. Wie Aalsmeer
14. Comb. Baas & Berg De Kwakel
15. Th. v.d. Wie Aalsmeer
16. M. De Block Aalsmeer
17. J.A. van Dijk Aalsmeer
18. D. Baars Kudelstaart
19. Tim Rewijk De Kwakel

Fietstocht naar
Groene hart

Klaverjassen bij
De Geluksvogels

De Kwakel - Het was een druk
weekend voor de honkbal jeugd van
Thamen en die begon zaterdagochtend al vroeg. De honkbal pupillen 1
mochten zaterdagochtend om 09.30
uur het spits afbijten en ging op bezoek bij DSS 1 in Haarlem. Daar
mochten de jongens op het echte
honkbalveld spelen, met natuurlijk
hun eigen honkafstand. Door ziekte
en vakanties stonden de jongen met
zeven spelers, maar mede dankzij
één speler van DSS was daar niets
van te merken. Jeremi stond uitstekend te gooien en had zelfs negen
keer drie slag. Ondertussen wist
Thamen door goed honklopen en
een paar honkslagen ook te scoren.
De einduitslag was 5-12 in het voordeel van Thamen. Een half uurtje later, om 10.00 uur, was het de beurt
aan de honkbal junioren die op bezoek waren bij Almere’90 2. Het
was voor de spelers nog wat vroeg
en het was dan ook al bijna middag toen de jongens (en één jongedame) echt in hun spel kwamen.
Nils mocht als pitcher beginnen en
Maud nam het later van hem over,
na twee uur spelen was het 10-17
in het voordeel van de Thamen junioren. Om twee uur begonnen de
honkbal aspiranten 2 tegen Hoofddorp Pioniers 3. Het was een bijzonder gelijk opgaande wedstrijd waarbij het nog heel spannend ging worden. Er werd af en toe een bal goed
geraakt, maar er waren toch ook
nog veel slagmensen die vier wijd
kregen of drie slag. In een spannende laatste inning was de overwin-

Diamonds baseballers op
bezoek bij Thamen
De Kwakel - Op zaterdag 29 april
spelen de jeugdteams van de Amsterdam Diamonds Baseball Academy hun competitiewedstrijden tegen de Bixie Baseball Academy (regio Noord-Brabant/Limburg) op de
velden van Honk- en Softbal Vereniging Thamen aan de Vuurlijn.
Zowel de aspiranten als de junioren teams spelen die dag twee wedstrijden aan de Vuurlijn. De junioren
wedstrijden beginnen om 10.00 en
12.30 uur, de aspiranten wedstrijden
beginnen om 15.00 uur en 16.40 uur.
In de Diamonds teams spelen
ook drie jongens uit Uithoorn en
Aalsmeer. Bij de aspiranten is dat
Lucas Vos en bij de junioren spelen Daniël Vos en Lucas Blonk. Stuk
voor stuk talentvolle honkballers die
de afgelopen jaren gescout werden
bij Thamen en de overstap maakten
naar de Diamonds. In Nederland zijn
zes Baseball Academies die volgens
het KNBSB meerjaren opleidingsplan zorgen voor het opleidingstra-

ject van honkbaltalenten in de regio. Dat betekent dat de beste jonge
honkballers in de regio onder verantwoordelijkheid van de KNBSB
worden geselecteerd en binnen de
honkbalschool worden opgeleid. De
talenten trainen professioneel en
spelen wedstrijden op topniveau,
waardoor zij zich optimaal ontwikkelen. Na hun opleiding binnen de
honkbalschool stromen de talenten
uit naar de deelnemende topsportverenigingen, of vervolgen zij hun
opleiding in de USA.
Thamen is dan ook zeer verheugd
deze vier jeugd topteams te mogen
ontvangen. Voor een ieder die kennis wil maken met deze prachtige
sport is dit een uitgelezen kans om
leuke honkbalwedstrijden te zien.
Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom bij Honk- en Softbal Vereniging Thamen aan de Vuurlijn 24
in De Kwakel. Voor meer informatie : www.thamen.info of www.diamondsbaseball.nl.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende OVAKsoos is op woensdag 3 mei in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
De aanvang is 14.00 uur. Het kaarten op 19 april is gewonnen door
Gerrit van der Geest met 5178 punten, op twee Rudolf met 5148 punten, op drie Riet Hoekman met 5103
punten en op vier is Piet Straathof
geëindigd met 5072 punten.

Fietsen met
OVAK
Aalsmeer - Donderdag 4 mei is
er weer de fiets middagtocht van
de Pedaalridders van de OVAK. De
tocht gaat deze keer richting Leimuiden. Vertrek vanaf de parkeerplaats bij het zwembad aan de Dreef
om 13.30 uur. Kom gezellig mee fietsen, met de groep of individueel.

ZABO zaalvoetbal

Knappe zege IBH
op Amsec Piller
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagavond 22 april werd de plaatselijke ZABO zaalvoetbal competitie
voortgezet met de twaalfde speelronde. De uitslagen in sporthal de
Bloemhof waren als volgt: Polonia Aalsmeer tegen LEMO: 4-0, Atlas Lions tegen Met & Co: 8-6. IBH
Aalsmeer tegen Amsec Piller: 5-3 en
Sportcafé de Midi’s tegen Koning
Nieuwendijk: 9-2. Stand: Sportcafé
de Midi’s 12-33, Polonia Aalsmeer
12-31, Atlas Lions 12-18, Met &

Co 12-16, IBH Aalsmeer 12-13, Koning Nieuwendijk 12-13, LEMO 129, Amsec Piller 12-8. De dertiende
speelronde volgt zaterdag 6 mei in
de Proosdijhal Kudelstaart. Meer informatie op www.zaboaalsmeer.nl.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

